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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Đồng chí Trƣờng-Chinh - một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách 

mạng Việt Nam. Đồng chí là Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng (1941-

1951), Tổng Bí thƣ Đảng Lao động Việt Nam (1951-1957), Tổng Bí thƣ Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1986). Đồng chí là một trong những học trò xuất sắc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, là ngƣời đảng viên cộng sản kiên cƣờng suốt đời trung thành, 

tận tuỵ phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đất nƣớc, là nhà lãnh đạo có uy tín 

của Đảng, nhân dân và quân đội ta. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài của mình, đồng chí Trƣờng-Chinh đã 

trải qua hầu hết các lĩnh vực công tác, ở các cƣơng vị lãnh đạo khác nhau. Dù trong 

bất cứ vị trí và hoàn cảnh nào, đồng chí đều tỏ rõ là một nhà lãnh đạo tài tình, có 

sức sáng tạo lớn, nhất là trong những bƣớc ngoặt của cách mạng nƣớc ta. 

Nằm trong chƣơng trình biên soạn tiểu sử của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 

Đảng và Nhà nƣớc ta theo Quyết định của Bộ Chính trị, nhằm thiết thực kỷ niệm 

100 năm ngày sinh của đồng chí Trƣờng-Chinh (9-2-1907 - 9-2-2007), Nhà xuất 

bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Trường-Chinh Tiểu sử, do Viện Hồ 

Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức biên soạn, dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của 

Ban Chỉ đạo chƣơng trình do đồng chí Trƣơng Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, 

Thƣờng trực Ban Bí thƣ - làm Trƣởng ban. 

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách 

mạng của cố Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh. Với việc xuất bản cuốn sách này, Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia hy vọng cung cấp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể 

nhân dân một nguồn tƣ liệu quý về vị Tổng Bí thƣ yêu quý của mình. Việc nghiên 

cứu tiểu sử của đồng chí Trƣờng-Chinh sẽ giúp cho mỗi ngƣời chúng ta rút ra 

những bài học bổ ích: suốt đời vì Đảng vì dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 

tƣ; đặc biệt là bài học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn luôn đổi 



mới trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, dựa vào dân, coi nhân 

dân là gốc của mọi thắng lợi. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song trong quá trình chuẩn bị, cuốn sách khó tránh 

khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp để lần xuất bản 

sau cuốn sách đƣợc hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với đồng bào, đồng chí trong cả nƣớc. 

                                                              Tháng 1-2007 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

  



LỜI NÓI ĐẦU 

Tám mƣơi mốt tuổi đời (1907-1988), sáu mƣơi ba năm liên tục hoạt động cách 

mạng kiên cƣờng, đồng chí Trƣờng-Chinh đã cống hiến trọn đời mình cho sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Hoạt động trong phong trào yêu nƣớc và là đảng viên thời dựng Đảng, đồng chí 

Trƣờng-Chinh đã đảm nhiệm trọng trách quyền Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng (1940), Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng (1941-1951), Tổng Bí 

thƣ Đảng Lao động Việt Nam (1951-1957), Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1986) và trong nhiều năm đồng chí là ngƣời đứng đầu Quốc hội và Nhà nƣớc ta. 

Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi mãi đƣợc ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng 

và của dân tộc bởi sự xuất hiện của đồng chí trong mỗi bƣớc ngoặt gắn với những 

sự kiện thắng lợi trọng đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, góp phần 

thúc đẩy cách mạng nƣớc ta tiến lên những chặng đƣờng phát triển mới phù hợp 

với sự tiến hóa của nhân loại và thời đại mới: Cách mạng tháng Tám; kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc và đổi mới xây dựng đất nƣớc. 

Là nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn, nhà báo nổi tiếng và là một 

tấm gƣơng sáng ngời của ngƣời chiến sĩ cách mạng, một nhà lãnh đạo cộng sản, 

với nhiều cống hiến to lớn cho cách mạng, Đảng và dân tộc ta đã tôn vinh đồng chí 

là ngƣời học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cuốn sách Trường-Chinh Tiểu sử là một sản phẩm thuộc Chương trình sưu tầm 

tài liệu, viết tiểu sử, thân thế, sự nghiệp cách mạng của mười đồng chí lãnh đạo 

chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta theo Quyết định số 50/QĐ-TW ngày 4-9-2002 

của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng con ngƣời 

ở nƣớc ta trong suốt thế kỷ XX, các hoạt động của đồng chí Trƣờng-Chinh vô cùng 



phong phú. Bởi vậy, do nhiều điều kiện, mặc dù nhóm tác giả đã hết sức cố gắng 

nhƣng chắc chắn còn nhiều hạn chế. Rất mong nhận đƣợc những ý kiến bổ sung để 

cuốn sách có chất lƣợng cao. 

Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo và Ban Chủ 

nhiệm Chƣơng trình, cảm ơn Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng Đảng, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sơn La, các nhà khoa 

học, cảm ơn Giáo sƣ Đặng Xuân Kỳ và gia đình đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi 

hoàn thành công trình này. 

NHÓM TÁC GIẢ 

  



QUÊ HƢƠNG - GIA ĐÌNH - TUỔI TRẺ (1907-1927) 

1.1. Hành Thiện, Xuân Trƣờng 

Đồng chí Trƣờng-Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907, tại làng 

Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng
1
, tỉnh Nam Định. 

Hình thành trên những dải đất bồi ven sông từ trƣớc thời nhà Lý
2
, sau nhiều thế kỷ 

đƣợc thiên nhiên bồi đắp và con ngƣời khai phá, xây dựng, Hành Thiện mới có 

hình dáng nhƣ ngày nay và trở thành một làng quê có truyền thống văn hoá và cách 

mạng. 

Trƣớc khi tới xây dựng làng ở đây, ngƣời dân Hành Thiện chủ yếu sống tại Quảng 

Lăng Quán Cai, thuộc làng Giao Thuỷ, phủ Hải Thanh (nay thuộc khu vực bến đò 

Quán Các, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực). Vì làng bị lở xuống sông, ngƣời dân 

nơi đây phải chuyển đến ở làng Nghĩa Xá (phía nam Lạc Quần)
3
. Làng Quán Các 

là nơi phong cảnh đẹp, có vƣờn Kim Quất (cam ngọt), vua thƣờng lui tới du ngoạn, 

nên đặt tên là Hành Cung Trang. Sau đó, làng Nghĩa Xá cũng bị lở xuống sông, 

dân làng lại phải chuyển đi xây dựng làng mới và ở đó cho đến ngày nay. Để tƣởng 

nhớ về làng cũ, họ lấy tên làng cũ đặt cho làng mới là Trang Hành Cung. Thế kỷ 

XIX, triều Minh Mạng đổi là xã Hành Cung. Năm Minh Mạng thứ 4 (1823) đổi là 

Hành Thiện
4
. 

Cũng nhƣ nhiều nơi khác của vùng duyên hải, ngƣời dân Hành Thiện phải vật lộn 

với thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu chống các thế lực ngoại xâm để bảo vệ quê 

hƣơng và cuộc sống của mình. Chính từ quá trình khai phá, dựng xây, bảo tồn và 

phát triển đó đã tạo nên truyền thống lao động cần cù, dũng cảm và đoàn kết, tƣơng 

thân tƣơng ái của ngƣời dân Hành Thiện. 

Làng Hành Thiện chủ yếu sống bằng nghề nông, bên cạnh đó còn có một số nghề 

tiểu thủ công, đánh cá, đóng thuyền,... Với ƣu thế nhiều đất bãi bồi ven sông thuận 



lợi cho việc trồng dâu nuôi tằm, ƣơm tơ, dệt vải, nên từ lâu, tiếng dệt cửi tới tận 

canh khuya, tiếng chày đập vải từ sáng sớm là những âm thanh quen thuộc ở đây. 

Cảnh chồng đọc sách, dạy học, vợ quay tơ dệt lụa là hình ảnh khá phổ biến ở làng 

Hành Thiện
5
. Nghề có ảnh hƣởng trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của con 

ngƣời nơi đây là nghề làm thuốc và dạy học
6
. Do vậy, ở Hành Thiện, truyền thống 

học tập và đạo đức đƣợc đề cao . 

Có vị trí gần phủ lỵ huyện Xuân Trƣờng, lại ở bên sông, sát cửa biển, tiếp xúc với 

các trung tâm Phật giáo lớn nhƣ chùa Cổ Lễ, chùa Keo
7
, các lễ hội hàng năm... nên 

Hành Thiện rất thuận tiện cho việc giao lƣu mọi mặt trong cộng đồng dân cƣ khu 

vực và vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Giao thông thuận lợi, ngành nghề đa dạng với nhu 

cầu trao đổi lớn, do đó, một thời Hành Thiện là nơi tiểu đô hộ, trên bến dƣới 

thuyền, khá nhộn nhịp, hoạt động kinh tế nổi trội hơn so với các làng quê thuần 

nông khác. Và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa đó đã tạo cho con ngƣời 

Hành Thiện nét phóng khoáng trong tính cách, quảng giao và năng động trong các 

hoạt động của mình
8
. 

Hành Thiện là một làng quê có quy hoạch quy củ, thể hiện ở cách bố trí xóm, thôn, 

nhà cửa, đƣờng lối đi lại
9
, chứng tỏ, ngay từ khi đến xây dựng làng, ngƣời dân 

Hành Thiện đã biết cách tổ chức chặt chẽ. Điều này còn đƣợc thể hiện trong việc tổ 

chức gia đình, dòng họ, phe giáp
10

 của làng và trong việc duy trì, phát huy những 

phong tục tập quán tốt đẹp và lối sống trọng đạo lý, ngay thẳng, tiết kiệm, hƣớng 

tâm, hƣớng thiện, mở rộng điều lành, giữ gìn lễ phép. Tên làng là Hành Thiện 

(nghĩa là luôn làm những điều thiện) cũng đã phần nào nói lên điều đó. 

Vì vậy, trải qua nhiều thế kỷ, Hành Thiện luôn giữ đƣợc những nét đặc trƣng của 

một làng quê văn hiến, có trật tự và quy ƣớc chặt chẽ, xứng đáng với mƣời điều 

ban huấn "Mỹ tục khả phong" mà vua Tự Đức đã ban tặng cho làng
11

. Hƣơng ƣớc 

của làng quy định chặt chẽ từ tổ chức xã hội đến việc giữ gìn truyền thống, phong 



tục tập quán tốt đẹp của làng, đồng thời khuyến khích sự học hành và tinh thần cố 

gắng vƣơn lên
12

. 

Ở Hành Thiện có nhiều đền, miếu, đình, chùa nhƣ chùa Đinh Lan, miếu Tam Phủ, 

Bách Linh, Ông Đô; đền Nhị Thánh (thờ những ngƣời có công đức), văn chỉ (thờ 

thánh Khổng Tử, nhằm tôn vinh sự học hành), võ chỉ (thờ các vị võ tƣớng)... Cùng 

với việc tôn thờ trời đất, thờ cúng tổ tiên, ngƣời dân Hành Thiện luôn hƣớng tâm, 

hƣớng thiện, rất gần gũi với giáo lý đạo Phật, vì thế, ở đây ngoài đạo Phật, hầu nhƣ 

không có ngƣời theo đạo khác. Chùa Keo là một trong những trung tâm của Phật 

giáo, thờ đức Dƣơng Không Lộ, ngƣời đƣợc cả làng coi là Thánh tổ, đƣợc xây 

dựng ngay trên đất làng Hành Thiện. Ngƣời Hành Thiện dù đi xa, làm gì, ở đâu, họ 

cũng luôn đề cao vị Thánh tổ của làng, luôn làm việc thiện và phát huy những 

truyền thống tốt đẹp của quê hƣơng. 

Cùng với việc tổ chức lễ hội chùa Keo, hàng năm dân làng Hành Thiện còn tổ chức 

các hoạt động văn hoá, thể thao nhƣ lễ hội đua thuyền, hát chèo, bơi trải, kéo co, 

đấu vật, yến lão
13

... thể hiện rõ nét văn hoá của cƣ dân vùng đồng bằng sông Hồng. 

Đó là tinh thần yêu lao động, tinh thần thƣợng võ, đạo lý uống nƣớc nhớ nguồn và 

khát vọng vƣơn lên xây dựng và bảo vệ quê hƣơng, đất nƣớc. 

Ngƣời Hành Thiện lịch lãm trong giao tiếp, tôn trọng ngƣời cao tuổi, kính thầy, tin 

tƣởng ở lớp trẻ, hƣớng thiện, đả phá các thói hƣ, tật xấu... Hàng năm, theo lệ, dân 

làng thƣờng tập trung ở đình làng để nghe các vị chức sắc có uy tín giảng giải về 

hƣơng ƣớc và mƣời điều ban huấn của vua đã ban tặng cho làng, nhằm giữ gìn 

truyền thống tốt đẹp, khuyến khích học hành và sự cố gắng vƣơn lên của mỗi 

ngƣời. Trong các gia đình, dòng họ thƣờng tập trung để nghe gia huấn của gia 

đình, dòng họ mình. 

Hành Thiện đƣợc cả nƣớc biết đến với truyền thống học hành khoa bảng, có ý chí 

cao. Những gia đình giàu không tiếc tiền mời thầy giỏi về dạy cho con em (và cả 



các trẻ trong làng) hoặc gửi con đi học với các thầy nổi tiếng. Các gia đình không 

đủ tiền thuê thầy thì vừa làm vừa tự học. Lúc đỗ đạt, nếu không ra làm quan, họ trở 

về mở trƣờng dạy học tại quê nhà. Do tinh thần cố gắng đó nên ngƣời Hành Thiện 

đỗ đạt rất nhiều
14

 và Hành Thiện trở thành một làng nổi tiếng về sự học hành đỗ 

đạt với câu nói "Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện". Trong làng có 17 họ thì 11 họ có 

ngƣời đỗ đạt làm quan
15

. Cùng với đỗ về văn khoa, Hành Thiện còn có nhiều ngƣời 

đỗ võ khoa. Số lƣợng ngƣời đỗ võ khoa có 179 ngƣời, trong đó cựu võ giai (trƣớc 

năm 1888) là 95 ngƣời, tân võ giai là 84 ngƣời
16

. Truyền thống hiếu học của dân 

làng Hành Thiện đã tác động trực tiếp tới các thế hệ sau này. 

Khoan nhƣờng, khiêm tốn và thanh bạch, ngƣời Hành Thiện luôn tỏ rõ sự trung 

thực, bất khuất. Tiêu biểu cho các tấm gƣơng đó là các ông Đặng Văn Bính (tức 

Đẩu Quang); Đặng Đức Địch (Thƣợng thƣ bộ Lễ); Đặng Xuân Bảng (Tuần phủ 

Hải Dƣơng); Nguyễn Ngọc Liên (Tri phủ Nam Sách)... Những tấm gƣơng đó đƣợc 

ngƣời Hành Thiện kính trọng và noi gƣơng. 

Không gian văn hiến truyền thống đó thấm đậm vào tâm trí Đặng Xuân Khu. 

Ruộng đất của Xuân Trƣờng tuy khá nhiều và màu mỡ, nhƣng bọn hào lý, địa chủ, 

đƣợc chính quyền thực dân dung túng, tìm mọi cách thâu tóm chiếm đoạt và bóc 

lột sức lao động của nông dân
17

. Ở Hành Thiện, hầu hết ruộng đất đều bị địa chủ 

chiếm đoạt
18

. Do vậy, tuyệt đại bộ phận nông dân Xuân Trƣờng không có tƣ liệu 

sản xuất, thiếu ruộng phải đi cấy thuê, cấy rẽ cho địa chủ, phải nộp địa tô và các 

khoản phụ thu nặng nề
19

. Bên cạnh hình thức bóc lột bằng địa tô, cho vay lãi còn 

có rất nhiều thứ thuế, nhƣng dã man và vô lý nhất là thuế thân
20

. Nhiều ngƣời phải 

đi làm thuê quanh năm vẫn không đủ tiền đóng thuế thân, buộc họ phải bán vợ, đợ 

con, cuộc sống vô cùng khổ cực. 

Hậu quả là nhiều ngƣời dân Hành Thiện do không chịu nổi khó khăn, túng thiếu 

phải bỏ nhà đi làm phu đồn điền cao su, hầm mỏ... và hầu hết họ không bao giờ trở 



lại quê hƣơng nữa. Hàng ngày, đƣợc chứng kiến những cảnh thƣơng tâm đó, Đặng 

Xuân Khu rất cảm thông với những ngƣời dân nghèo khổ và thƣờng tìm cách gần 

gũi giúp đỡ. Chính những điều này đã thôi thúc Đặng Xuân Khu sớm ra đi làm 

cách mạng để giải phóng cho con ngƣời khỏi những áp bức, bất công. 

Một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến tƣ tƣởng, tình cảm của Đặng Xuân 

Khu là truyền thống yêu nƣớc, cách mạng của nhân dân trong vùng nói chung và 

Hành Thiện nói riêng. 

Hành Thiện là một cù lao nhô ra chắn giữa dòng một con sông lớn (Mom Rô) chia 

sông Hồng thành hai nhánh đổ ra cửa Ba Lạt và cửa Ninh Cơ, lại nằm trong khu 

vực "cửa biển Kỳ Bố", là cửa ngõ giữa biển khơi và đất liền. Đi vào sông Hồng, từ 

cửa Ba Lạt hay cửa Ninh Cơ đều phải qua địa phận Hành Thiện (Mom Rô), nên 

khu vực Xuân Trƣờng nói chung và Hành Thiện nói riêng đã ghi lại nhiều dấu tích 

oanh liệt trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc
21

. 

Năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lƣợc Việt Nam, nhiều ngƣời dân Xuân 

Trƣờng đã hăng hái tham gia đội quân nghĩa dũng của cụ đốc học Phạm Văn Nghị 

hành quân vào Nam đánh giặc. Sau đó, nhân dân Xuân Trƣờng lại tiếp tục tham gia 

nghĩa quân của Nguyễn Thiện Thuật ở Hƣng Yên. Năm 1889, nhân dân Xuân 

Trƣờng đã nổi dậy đánh úp đồn binh Lạc Quần. Năm 1902, do bị ức hiếp nặng nề, 

nhân dân Xuân Trƣờng đã cùng đứng lên bao vây đồn Đoàn, cầu Sắt, giết chết tên 

đồn trƣởng và đốt hết mọi sổ sách của chúng. 

Đầu thế kỷ XX, nhân dân Xuân Trƣờng ủng hộ mạnh mẽ phong trào Đông du do 

Phan Bội Châu khởi xƣớng và phong trào bất hợp tác với Pháp do Phan Chu Trinh 

phát động
22

. Cùng thời gian này, nhiều thanh niên ở Hành Thiện nhƣ Đặng Vũ Giá, 

Đặng Hữu Quỳ, Đặng Văn Nhã... tiếp tục sang Nhật Bản, Trung Quốc và gia nhập 

Việt Nam Quang phục Hội, Duy tân Hội... Nhiều thanh niên ở Hành Thiện nhƣ 

Nguyễn Xuân Khải, Đặng Nguyên Roanh, Đặng Xuân Mậu, Đặng Kinh Bang, 



Đặng Ngọc Đỉnh, Đặng Hữu Lai, Đặng Hữu Cảnh, Đặng Vũ Long... góp nhiều 

công sức vào việc liên lạc, dẫn ngƣời xuất ngoại trong phong trào Đông du. ông 

Đặng Xuân Viện, thân phụ Đặng Xuân Khu, là ngƣời tích cực tham gia phong trào 

Đông kinh Nghĩa thục. 

Truyền thống yêu nƣớc trong lịch sử, nhất là những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế 

kỷ XX ở vùng Hành Thiện, Xuân Trƣờng, đã góp phần tạo nên phong trào cách 

mạng sôi nổi, thôi thúc tinh thần yêu nƣớc và tác động mạnh mẽ đến tƣ tƣởng, tình 

cảm cách mạng của các thế hệ tiếp theo nhƣ Nguyễn Thế Rục, Đặng Xuân Khu, 

Đặng Xuân Thiều... 

Hành Thiện, Xuân Trƣờng với truyền thống văn hoá đặc trƣng là những yếu tố tích 

cực tác động sâu sắc và góp phần tạo nên tinh thần và nhân cách Đặng Xuân Khu 

từ thời thơ bé. 

1.2. Họ Đặng ở Hành Thiện và chi họ Đặng Xuân 

Họ Đặng là một họ lớn, nổi tiếng ở làng Hành Thiện và trong vùng. 

Thuỷ tổ họ Đặng ở Hành Thiện là Đặng Đại Lang, còn gọi là Đặng Tiến Pháp, hay 

Đặng Chính Pháp. Đến nay, con cháu họ Đặng trong làng đã lên tới 12-13 đời
23

. 

Đặng Xuân Khu là đời thứ 11. 

Họ Đặng (Hành Thiện) có nguồn gốc từ họ Đặng (Trần Lâm) ở làng Lƣơng Xá 

(huyện Chƣơng Mỹ, tỉnh Sơn Tây). Trƣớc đó, họ Đặng (Trần Lâm) có nguồn gốc 

từ họ Trần
24

. Ngƣời đầu tiên đổi từ họ Trần sang họ Đặng là tiến sĩ Trần Văn Huy 

(tức Trần Công Vi), đổi thành Đặng Hiên
25

. 

Phát huy truyền thống dòng họ, con cháu họ Đặng ở Hành Thiện luôn nêu cao tinh 

thần yêu nƣớc, bền bỉ chống chọi với thiên nhiên, lao động cần cù, cố gắng vƣơn 

lên trong cuộc sống và có nhiều ngƣời quyết chí theo con đƣờng khoa cử. Thời 

phong kiến, họ Đặng có tới 105 ngƣời đỗ đạt (hai tiến sĩ, hai phó bảng, một giải 



nguyên, một á nguyên, 26 cử nhân, 73 tú tài)
26

. Đặng Xuân Khu chịu ảnh hƣởng 

sâu sắc truyền thống quê hƣơng, dòng họ, gia đình, đặc biệt là tác động từ ông nội 

và cha mẹ. 

Ông nội Đặng Xuân Khu là cụ Đặng Xuân Bảng (1828-1910), tự là Hy Long, hiệu 

là Thiện Đình (dân làng thƣờng gọi là cụ Tuần Đốc), là ngƣời có ý chí học hành và 

thành đạt trên con đƣờng khoa bảng. Từ nhỏ, cụ Bảng nổi tiếng là ngƣời thông 

minh, hiếu học và có trí nhớ tốt, khiến nhiều ngƣời phải kính nể. Tuy không đƣợc 

cắp sách tới trƣờng và chỉ ở nhà học cha mình là tú tài Đặng Viết Hoè (bảy lần đỗ 

tú tài), nhƣng 12 tuổi, cụ đã giỏi các thể loại thơ văn; 18 tuổi đã đậu tú tài lần thứ 

nhất; 20 tuổi đậu tú tài lần thứ hai; 23 tuổi đậu cử nhân (1851). Khi đậu cử nhân, 

cụ đƣợc cử làm Giáo thụ Ninh Giang (Hải Dƣơng). Mặc dù đã làm quan song cụ 

vẫn quyết chí tiếp tục con đƣờng khoa cử. Năm 28 tuổi (1856), cụ đỗ đầu hàng 

Tam giáp Tiến sĩ
27

 và đƣợc bổ làm quan. 

Trong thời gian làm quan, cụ đi nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau
28

 và 

từng trải qua nhiều công việc khó khăn. Ngay từ khi đỗ tiến sĩ, mặc dù còn rất trẻ, 

nhƣng cụ đã giữ chức Bí thƣ Văn phòng Nội các và đƣợc giao hiệu đính cuốn 

sách Khâm định nhân sự kim giámquan trọng của triều đình. Sau đó, chỉ trong 

khoảng thời gian ngắn làm Giám sát Ngự sử, cụ đã tìm hiểu tình hình và có ba tờ 

sớ quan trọng tâu lên vua về vấn đề tài chính, dân chính và binh chính
29

. 

Cũng trong thời gian làm Giám sát Ngự sử, đƣợc dự bàn những việc quân cơ, cụ có 

nhiều ý kiến xác đáng, vua cho là phải, nhƣng không quyết cho thi hành
30

. 

Mặc dù là quan văn nhƣng do có tài thao lƣợc, cụ vẫn đƣợc triều đình cử cầm 

quân. Là ngƣời có đầu óc kinh bang tế thế, cụ từng đứng ra chiêu mộ nhân dân 

khai phá đồn Vàng (đồn Thục Luyện), đồn Yến Mao (Hƣng Hoá), năm 1876 và 

khai khẩn các huyện Tiền Hải (Thái Bình), Giao Thuỷ (Nam Định), năm 1888. 



Trung thực, thanh liêm, ghét thói xiểm nịnh, khi thấy những điều có lợi cho dân 

cho nƣớc, thì dù khó khăn mấy cụ cũng tìm cách hiến kế, thi hành. Khi gặp những 

điều sai trái thì dù là đại thần hay vua, cụ cũng tìm cách can ngăn
31

. Là ngƣời có 

tinh thần yêu nƣớc và kiên quyết chống giặc ngoại xâm, nhiều lần cụ đề xuất với 

triều đình nên chuẩn bị lực lƣợng, rèn luyện quân sĩ để sẵn sàng đối phó với quân 

địch
32

. Với lòng thƣơng dân sâu sắc, cụ luôn quan tâm và tìm mọi cách làm cho 

dân đỡ khổ
33

. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng trên chốn quan trƣờng, nhƣng trƣớc cảnh đất nƣớc rối 

ren, họa xâm lăng đang treo lơ lửng, vua tôi hèn kém, những ngƣời tài và lời nói 

phải tâu lên không đƣợc dùng, biết sức mình không thể xoay chuyển nổi, nên cụ đã 

cáo lão về quê nuôi mẹ già và nghiên cứu, viết sách
34

. Khi về hƣu, cụ vẫn tiếp tục 

đọc sách, nghiên cứu và dạy học
35

. Lĩnh vực nghiên cứu của cụ bao gồm cả văn 

học, triết học, lịch sử, quân sự, thiên văn học... Cụ đã sƣu tầm và lập ra Thƣ viện 

Hy Long (lớn nhất Bắc Kỳ thời bấy giờ) và bỏ tiền thuê khắc gỗ in ra rất nhiều 

sách dùng cho việc nghiên cứu, học hành. 

Tuy là một mẫu mực trung quân ái quốc theo kiểu Nho giáo, nhƣng cụ cũng là một 

nhà cách tân
36

. Lòng yêu nƣớc, thƣơng dân của cụ luôn đƣợc thể hiện bằng những 

việc làm cụ thể. Cụ đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị nhƣ Sử học bị khảo, 

Việt sử cương mục tiết yếu, Cư gia khuyên tắc giới, Đặng Xuân Bảng hành 

trạng
37

... Khi rời chốn quan trƣờng, cụ chọn cho mình nghề dạy học để đóng góp 

với đời một cách hữu hiệu nhất. Với nghề dạy học và các tác phẩm nhƣ Huấn tử 

quốc âm ca, Huấn tục ca, Cư gia huấn tắc giới... cụ đã góp phần giáo dục cho thế 

hệ sau giữ gìn nhân đức, làm điều lành, tránh điều ác, thể hiện rõ thiện tâm và là 

một tấm gƣơng mẫu mực về liêm khiết, hiếu nghĩa để mọi ngƣời noi gƣơng học 

tập. Đạo đức, tác phong, tính cách và ý chí vƣơn lên của cụ đã tác động rất lớn đến 

con cháu. 



Cụ Bảng có năm con trai
38

 và tám con gái. Con trai thứ tƣ của cụ là Đặng Xuân 

Viện, thân phụ của Đặng Xuân Khu
39

. 

Gia đình ông Đặng Xuân Viện là một mẫu hình gia phong nền nếp, nhân hậu, có 

truyền thống giáo dục, học hành và sống có kỷ cƣơng, phép tắc. Chồng dạy học, 

viết sách, vợ làm ruộng kiêm nghề canh cửi
40

. Ông tham gia phong trào Đông kinh 

Nghĩa thục, tuy không bị tù đày, nhƣng bị thực dân Pháp ghi vào sổ đen, bị theo 

dõi suốt đời. Ông là một cây bút xuất sắc trong nhóm "Nam Việt Đồng Thiện Hội". 

Cũng nhƣ cha mình, lĩnh vực nghiên cứu của ông rất rộng, phong phú. Ngoài 

những sách viết về phong tục, văn học, địa lý... ông dành nhiều thời gian nghiên 

cứu và viết các tác phẩm về lịch sử, nhƣ: Vô danh anh hùng, Hữu danh anh hùng, 

Lịch sử Tây Sơn, Lịch sử Nguyễn Hữu Cầu, Gia Định Tam hùng, Triệu uý Đà, Ngô 

vương Quyền, Trần - Nguyên chiến kỷ, Hậu Lê chính trị, Tây Đô thắng tích
41

... Gửi 

nhiều tâm huyết vào từng trang sách, các tác phẩm của ông đều đề cao tinh thần, 

khí phách dân tộc, nhằm nuôi dƣỡng ngọn lửa thiêng yêu nƣớc trong lòng ngƣời 

dân nƣớc Việt
42

. 

Cũng nhƣ cha mình, ông là ngƣời khảng khái, nhân ái, phong độ thƣ thái, ung 

dung, bạn bè xa gần đều rất kính phục, ca ngợi: 

"Khảng khái bi ca dòng hào sĩ 

Phong lƣu văn sắc bậc đại nhân"
43

. 

Nét đặc sắc nhất trong ông là tinh thần yêu nƣớc không chịu ràng buộc bởi các lễ 

giáo phong kiến bảo thủ mà luôn có tƣ tƣởng canh tân. Khi có điều kiện tiếp xúc 

với chủ nghĩa Mác, nhận thấy tƣ tƣởng cốt yếu của chủ nghĩa Mác là giải phóng 

nhân loại, ông nói: "Tôi hoàn toàn tán thành, các bậc tiên Nho cũng đã bàn về thế 

giới đại đồng rồi. Anh nói với Khu, con trai tôi rằng, tôi đồng ý và mong cho các 



anh thành công". Không những ông tự nhận thức đƣợc chân lý mà còn ủng hộ con 

mình đi theo con đƣờng mà ông cho là đúng đắn. 

Ông dạy các con sống nhân đức, có ý chí vƣơn lên, giúp đỡ và bênh vực ngƣời 

nghèo
44

. Hiểu rõ tính nết, sở trƣờng của từng ngƣời con để có cách uốn nắn, giáo 

dục, và nhận thấy Đặng Xuân Khu là ngƣời có chí hƣớng, ông để tâm dạy dỗ và 

tạo mọi điều kiện cho con học hành. Tài năng, đạo đức và nhân cách, cùng với 

những biện pháp giáo dục của ông đã ảnh hƣởng trực tiếp đến các con ông. 

Thân mẫu của Đặng Xuân Khu là bà Nguyễn Thị Từ, con cụ Cử nhân Nguyễn Đức 

Ban. Họ Nguyễn là một họ lớn ở làng Hành Thiện
45

, có truyền thống học hành 

khoa bảng và có nhiều ngƣời nổi tiếng. Trong thời phong kiến chỉ riêng họ Nguyễn 

ở Hành Thiện đã có 126 ngƣời đỗ đạt
46

 và rất nổi tiếng với những hành động thẳng 

thắn, không chịu khuất phục
47

. Cụ Ban đã từng làm quan Huấn đạo, song vì không 

chịu đƣợc những nghịch cảnh ở chốn quan trƣờng, cụ chuyển sang làm nghề bốc 

thuốc Nam, với mục đích cứu ngƣời, tích phúc, rất nổi tiếng. 

Tiếp thu truyền thống của một gia đình khoa bảng, nhân đức, có nền nếp gia 

phong, khi về nhà chồng, bà Nguyễn Thị Từ là ngƣời vợ thủy chung, ngƣời mẹ 

hiền, "công, dung, ngôn, hạnh" vẹn toàn, hết lòng chăm sóc chồng con. Vừa là 

ngƣời sinh thành, nuôi dƣỡng, bà Từ vừa là ngƣời thầy giáo đầu tiên của các con 

mình. Suốt cuộc đời bà tần tảo cấy lúa, trồng khoai, trồng dâu, nuôi tằm, quay tơ, 

dệt vải để chu cấp cho chồng, con ăn học và rèn dạy các con theo truyền thống quê 

hƣơng dòng họ, gia đình. Là ngƣời có tinh thần yêu nƣớc, bà đã góp phần nhóm 

lên ngọn lửa ấy trong lòng các con và ủng hộ con mình đi làm cách mạng
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Truyền thống vẻ vang của quê hƣơng, đất nƣớc, trong đó có làng Hành Thiện, và 

truyền thống gia đình, dòng họ (đặc biệt là sự giáo dục của ông nội và cha mẹ) đã 

tác động tích cực tới tuổi thơ của Đặng Xuân Khu. Đó chính là những hành trang 



quý giá đầu đời để Đặng Xuân Khu vững bƣớc dấn thân vào cuộc đời hoạt động 

cách mạng đầy thử thách nhƣng hết sức vẻ vang, oanh liệt sau này. 

1.3. Tuổi trẻ học đƣờng 

Ông Đặng Xuân Viện và bà Nguyễn Thị Từ sinh đƣợc năm ngƣời con là: Đặng Thị 

Yên sinh năm 1903, Đặng Xuân Khu sinh năm 1907, Đặng Thị Uẩn sinh năm 

1911, Đặng Thị Thƣờng sinh năm 1915, Đặng Xuân Đỉnh sinh năm 1919
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Thời thơ ấu cho tới năm 16 tuổi, Đặng Xuân Khu sống với gia đình tại làng Hành 

Thiện. 

Sinh trƣởng trong một gia đình có "không khí hiếu học, thanh bần và lễ 

nghĩa"
50

 với truyền thống khoa bảng, yêu nƣớc và cũng là một gia đình thuộc hàng 

khá giả trong làng, cùng với các chị, các em, Đặng Xuân Khu đƣợc nuôi dạy, chăm 

sóc chu đáo. Từ nhỏ, Đặng Xuân Khu là một cậu bé hiền hoà, vâng lời cha mẹ, 

ngoan ngoãn, lễ phép, nên đƣợc mọi ngƣời yêu quý
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Đến tuổi đi học, Đặng Xuân Khu đƣợc gia đình cho học tiểu học tại trƣờng huyện, 

đồng thời đƣợc cha dạy học chữ Nho tại nhà nên anh đã "ít nhiều làm quen với Tứ 

thư, Ngũ kinh, thuộc những thơ Đƣờng, thơ Tống và qua cha anh của mình tiếp xúc 

với văn học và sử học nƣớc nhà"
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. Do vậy, anh "giữ lại những nhân tố hợp lý của 

Nho giáo nhƣ tinh thần hiếu học, nhƣ thái độ trọng nghĩa khinh tài, nhƣ cuộc sống 

thanh đạm và liêm khiết, coi đó là công cụ đã đƣợc Việt Nam hoá để chuyển tải và 

duy trì những truyền thống của chính bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam"
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Anh ham hiểu biết, thông minh và có trí nhớ tốt. Thấy có hiện tƣợng gì lạ, việc gì 

không hiểu, anh hỏi luôn và chỉ khi nào đƣợc giải thích bằng hiểu mới thôi. 

Suốt thời gian học tập tại quê nhà, cùng với sự rèn học nghiêm khắc của các thầy 

đồ trƣờng huyện, Đặng Xuân Khu đƣợc cha giáo dục, rèn cặp chu đáo cả về học 

chữ và học đạo làm ngƣời. Là con trai trƣởng, niềm tin tƣởng, hy vọng của cả gia 



đình, nên ông Đặng Xuân Viện đã dồn tâm sức để dạy dỗ mọi điều trí đức cho 

Đặng Xuân Khu. Chính tại thƣ viện "Hy Long" của gia đình, cùng với hàng loạt 

sách khảo cứu do ông nội Đặng Xuân Bảng và ngƣời cha viết đƣợc lƣu giữ trang 

trọng tại ngôi nhà của gia đình và sự chăm sóc, nâng giấc về tinh thần của cha mẹ, 

đã giúp cho tuổi niên thiếu của Đặng Xuân Khu có những tri thức sâu sắc về văn 

hóa - xã hội, về lịch sử oai hùng của dân tộc, của vùng quê Hành Thiện - Thiên 

Trƣờng với truyền thống Đông A làm rạng rỡ non sông, đất nƣớc. 

Qua theo dõi tỉ mỉ sự học hành và tính cách của các con, ông Đặng Xuân Viện 

nhanh chóng phát hiện Đặng Xuân Khu không chỉ là ngƣời con siêng năng, thông 

minh mà còn sớm bộc lộ tƣ chất của một ngƣời có bản lĩnh và chí lớn. Ông quyết 

định gửi Đặng Xuân Khu lên Nam Định, nơi có trƣờng Thành Chung - trƣờng cao 

đẳng Pháp - Việt đầu tiên ở khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, để Đặng Xuân 

Khu có điều kiện học tập, mai sau trở thành ngƣời hữu ích cho đời. 

Năm 1923, giã biệt tuổi thiếu niên và quê hƣơng Hành Thiện, Đặng Xuân Khu 

đƣợc gia đình đƣa lên học tại trƣờng Thành Chung, thành phố Nam Định. Mặc dù 

lớn lên trong một gia đình khá giả ở làng Hành Thiện, song tuổi thơ của Đặng 

Xuân Khu gắn liền với cảnh sống lam lũ, thuần hậu, chất phác của những ngƣời 

nông dân quanh năm nghèo khó, với nhịp sống bình lặng của vùng thôn quê, vì vậy 

thành phố Nam Định là môi trƣờng thực sự xa lạ với tuổi 16 của Đặng Xuân Khu. 

Thời gian đầu lên học ở Nam Định, Đặng Xuân Khu trọ học ở xóm lao động của 

công nhân Nhà máy sợi. Đây là xóm thợ do chủ tƣ bản dựng cho công nhân ở các 

vùng nông thôn có nơi trú ngụ nên hết sức tạm bợ, với những dãy nhà lá dột nát, 

gần trại lính khố xanh, bên cạnh là con đƣờng vào nghĩa địa với những nấm mồ san 

sát. Trong xóm lao động đó, Đặng Xuân Khu xin ở trọ nhà cụ Nhiêu, cụ có mấy 

ngƣời con làm công nhân Nhà máy sợi Nam Định. Cũng nhƣ tất cả các gia đình 

thợ dệt, gia đình cụ Nhiêu rất nghèo, nhƣng rất tốt. Mọi ngƣời trong gia đình đều 



coi Đặng Xuân Khu nhƣ thành viên trong nhà. Thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật, 

Đặng Xuân Khu còn đƣợc con trai cụ Nhiêu, một công nhân, đƣa vào Nhà máy sợi 

tắm nƣớc nóng và đƣợc tận mắt quan sát nơi làm việc, với những điều kiện hết sức 

cực nhọc của công nhân máy. 

Trƣờng Thành Chung, nơi Đặng Xuân Khu theo học, đƣợc thành lập từ năm 

1922
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. Chƣơng trình học khá toàn diện gồm có toán, lý, hoá, văn, sử, địa... chủ 

yếu dạy bằng tiếng Pháp. Đây cũng là trƣờng giáo dục Pháp - Việt đầu tiên ở khu 

vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ
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Sống và học tập ở Nam Định, Đặng Xuân Khu có điều kiện mở mang hiểu biết. 

Thành Nam lúc này đang sôi động trong cơn lốc khai thác thuộc địa. Cùng với 

hàng loạt nhà máy, xí nghiệp mọc lên nhƣ Công ty bông sợi Bắc Kỳ, Công ty tơ 

lụa xuất nhập khẩu Pháp - Việt (SFATE), Công ty thƣơng mại châu Á, Nhà máy 

rƣợu, Nhà máy đèn, Nhà máy nƣớc... thì sự có mặt của tƣ bản ngƣời Pháp, binh 

lính Pháp càng đông và chúng ngang nhiên áp bức, bóc lột ngƣời dân thuộc địa. 

Những cảnh đó thƣờng xuyên diễn ra trên đƣờng phố khiến cho Đặng Xuân Khu 

và nhân dân Nam Định hết sức căm phẫn. 

Ở trong xóm của những ngƣời công nhân dệt, Đặng Xuân Khu thấu hiểu cuộc sống 

cơ cực, đói khổ, bị bóc lột tàn bạo của những ngƣời công nhân. Sống ở một trong 

những khu công nghiệp lớn nhất Đông Dƣơng lúc đó, nhân dân Nam Định, do 

nhiều nguyên nhân, bị bần cùng hoá và nhiều ngƣời trở thành công nhân cho Công 

ty bông vải sợi Bắc Kỳ và chính nơi đây đã vắt kiệt sức lao động của họ. 

Học tập ở Nam Định, Đặng Xuân Khu có thêm một lớp bạn mới. Học sinh trƣờng 

Thành Chung hầu hết là con viên chức, tiểu thƣơng ở thành phố, còn ở quê lên là 

con các gia đình khá giả và đều rất hiếu học. Trong những bạn cùng trang lứa, anh 

kết thân với nhiều ngƣời nhƣ Đặng Châu Tuệ, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Năng 



Độ, Nguyễn Khắc Lƣợng, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Năng... Họ đều là 

những ngƣời học giỏi và có tinh thần cách mạng
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Học ở trƣờng Thành Chung, có điều kiện mở rộng kiến thức, Đặng Xuân Khu càng 

miệt mài học tập. Anh say sƣa tìm đọc các tác phẩm của các nhà tƣ tƣởng lớn nhƣ 

G. Rútxô, Môngtétxkiơ, về lịch sử cách mạng Pháp 1789, cách mạng Trung Hoa 

1911, cách mạng Nga 1917... Những tác phẩm đó đã hƣớng anh tới tƣ tƣởng tự do, 

bình đẳng, bác ái. Song, cũng chính từ ngày lên Nam Định sống cùng với những 

công nhân dệt trong xóm lao động, đƣợc tận mắt chứng kiến cảnh bị áp bức, bóc 

lột dã man và đời sống khốn cùng của công nhân Nhà máy sợi Nam Định, Đặng 

Xuân Khu hết sức xót xa cho kiếp sống nô lệ của ngƣời dân xứ mình. Những điều 

bất công, tủi nhục đó cùng với hình ảnh những ngƣời tá điền đói nghèo, lam lũ 

quanh năm nơi quê nhà làm anh càng thêm xót xa cho thân phận ngƣời dân nƣớc 

Việt. Vì vậy, mỗi dịp nghỉ hè về quê, gần gũi với nông dân, anh thƣờng giúp họ 

làm đơn hoặc tìm cách can thiệp cho họ đòi bỏ tô phụ, giảm tô chính. Những việc 

làm của Đặng Xuân Khu đã dẫn đến sự va chạm với một số địa chủ trong làng. 

Năm 1925, năm học thứ hai ở trƣờng Thành Chung, Đặng Xuân Khu chuyển nơi ở 

trọ về nhà số 1 phố Hàng Tiện, nằm ngay trung tâm thành phố, gần sát chợ Rồng, 

Nam Định. Nơi đây gần trƣờng học hơn nên rất thuận lợi cho việc đi lại, học tập. 

Thời gian này, đất nƣớc đang trở mình trƣớc những cuộc đấu tranh của phong trào 

công nhân và phong trào yêu nƣớc. 

Từ khi lên học ở Nam Định, Đặng Xuân Khu đƣợc chứng kiến các phong trào đấu 

tranh liên tiếp của công nhân ngày càng mạnh mẽ. Thành phố Nam Định trở thành 

trung tâm đấu tranh của công nhân dệt, điển hình là cuộc đấu tranh của 2.500 công 

nhân Nhà máy sợi nổ ra ngày 30-4-1925 đòi tăng lƣơng và phản đối việc sa thải 

thợ, đã gây tiếng vang, khiến cho tƣ bản và thực dân Pháp hết sức lo ngại. Phong 

trào không chỉ dừng lại trong công nhân mà lan nhanh ra các tầng lớp nhân dân 



khác. Trong các trƣờng học, học sinh bí mật chuyền tay nhau đọc các sách báo yêu 

nƣớc tiến bộ nhƣ báo Le Paria
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 (Ngƣời cùng khổ) đã nhàu cũ. Có những số báo, 

chữ in bị mờ nét đã đƣợc ai đó tô lại cho dễ đọc. 

Đọc các tờ báo đó, Đặng Xuân Khu càng hiểu rõ hơn những "tự do, bình đẳng, bác 

ái" mà "nƣớc Đại Pháp" đang khai hoá cho nhân dân Việt Nam. Cùng với 

báo Người cùng khổ, nhiều tác phẩm văn học gợi lòng yêu nƣớc nhƣ Chiêu hồn 

nước của Phạm Tất Đắc, Tiếng cuốc kêu của Việt Quyên, báo Thần Chung, L' An 

Nam, Việt Nam hồn, đã có ảnh hƣởng sâu sắc tới nhận thức, tƣ tƣởng của nhiều 

ngƣời, nhất là với lớp trí thức trẻ nhƣ Đặng Xuân Khu. 

Năm 1925, cụ Phan Bội Châu, một chí sĩ yêu nƣớc lỗi lạc của Việt Nam bị thực 

dân Pháp bắt ở Trung Quốc đƣa về nƣớc để chờ ngày xét xử. Tin đó nhanh chóng 

lan ra khắp cả nƣớc. Khắp nơi dấy lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ đòi ân xá cho 

cụ Phan. Đƣợc biết tin này, Đặng Xuân Khu nung nấu ý nghĩ phải hành động để 

góp phần chặn đứng bàn tay giết ngƣời của đế quốc Pháp. Cùng với việc lấy chữ 

ký, làm đơn phản đối gửi Toàn quyền Varen, Đặng Xuân Khu còn bàn bạc với hai 

ngƣời bạn thân làm truyền đơn với nội dung tố cáo chính sách cai trị tàn bạo của 

thực dân Pháp và đòi chúng phải trả tự do cho chí sĩ yêu nƣớc Phan Bội Châu. 

Truyền đơn do các anh tự viết và in tại nhà trọ của Đặng Xuân Khu (số 1 phố Hàng 

Tiện). In xong tài liệu, anh cùng các bạn phân công nhau lợi dụng đêm khuya đi bỏ 

truyền đơn vào khe cửa từng nhà và rải trên các đƣờng phố. Việc làm hết sức ý 

nghĩa đó đã kích thích phong trào phản đối chính quyền thực dân thêm mạnh mẽ. 

Đông đảo thanh niên, công nhân, học sinh đã ký đơn gửi toàn quyền Pháp đòi trả 

tự do cho cụ Phan Bội Châu. 

Ngày 23-11-1925 thực dân Pháp đƣa cụ Phan ra xét xử, nhiều thanh niên, trí thức 

Nam Định đã lên Hà Nội dự phiên toà để đƣợc tỏ rõ lòng tôn kính, ái mộ Phan Bội 

Châu và tận mắt chứng kiến buổi xét xử mà nhân dân cả nƣớc hằng quan tâm, theo 



dõi. Tại phiên toà, trƣớc hội đồng xử án và đông đảo đồng bào ngƣỡng mộ nhà chí 

sĩ yêu nƣớc, tú tài Nguyễn Khách Doanh, ngƣời làng Dầm, xã Nam Bình, huyện 

Nam Trực đã tự nguyện xin đƣợc chịu án thay cụ Phan. Những việc làm yêu nƣớc 

và nghĩa cử của nhân dân Nam Định đã gây xúc động lớn và thôi thúc tinh thần 

đấu tranh trong các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng đồng bào yêu nƣớc khắp nơi 

chặn đứng bàn tay đao phủ của thực dân Pháp đối với cụ Phan Bội Châu. Đây là 

hoạt động đầu tiên của Đặng Xuân Khu trong phong trào yêu nƣớc của dân tộc, 

nóđánh dấu mốc sự trƣởng thành của anh trƣớc vận mệnh dân tộc. 

Từ sau sự kiện tự in rải truyền đơn và hoà mình trong phong trào đấu tranh của học 

sinh thành Nam đòi trả tự do cho chí sĩ yêu nƣớc Phan Bội Châu giành thắng lợi, 

bên cạnh việc học tập, Đặng Xuân Khu càng chú ý hơn tới tình hình chính trị của 

đất nƣớc. Tháng 3- 1926, khi dƣ âm của cuộc đấu tranh đòi ân xá đối với cụ Phan 

Bội Châu vẫn còn gây xúc động và để lại những ảnh hƣởng lớn cho Đặng Xuân 

Khu và các tầng lớp nhân dân, tin cụ Phan Chu Trinh, sau hơn 10 năm bị lƣu đày, 

thực dân Pháp đƣa về Sài Gòn và cụ qua đời ở đây đã làm chấn động tinh thần mọi 

tầng lớp nhân dân. Đồng bào cả nƣớc tổ chức lễ truy điệu nhà yêu nƣớc Phan Chu 

Trinh. Nhân dân thành phố Nam Định cũng muốn làm lễ truy điệu để tỏ lòng tôn 

kính chí sĩ Phan Chu Trinh. 

Thấy rõ nguyện vọng của nhân dân, với lòng kính phục và tiếc thƣơng cụ Phan, 

Đặng Xuân Khu bàn với một số học sinh có tƣ tƣởng yêu nƣớc trƣờng Thành 

Chung nhƣ Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khắc Lƣợng, Đặng Châu Tuệ, Nguyễn 

Danh Đới, Nguyễn Văn Hoan... vận động một phong trào bãi khoá trong thanh 

niên, học sinh gây áp lực với nhà cầm quyền để đòi đƣợc tổ chức lễ truy điệu cụ 

Phan Chu Trinh. Đặng Xuân Khu, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khắc Lƣợng trở 

thành ban lãnh đạo của phong trào bãi khoá. Ngoài việc vận động học sinh trƣờng 

Thành Chung, ban lãnh đạo còn cử ngƣời đi vận động học sinh các trƣờng khác 



tham gia, nhƣ trƣờng Cửa Bắc (trƣờng tiểu học Guyiơ Phery (Jules Ferry))
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kinh nghiệm từ đợt đấu tranh đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu, các anh quyết 

định in truyền đơn rải trong thành phố để vận động nhân dân hƣởng ứng. 

Cùng với việc làm truyền đơn, phát tán rộng khắp để kêu gọi các tầng lớp nhân dân 

phối hợp hành động, các anh đi vận động một số nhà Nho tiến bộ có uy tín ở thành 

Nam nhƣ cụ Tú Du, cụ Tú Khắc, cụ Cử Bình đứng ra xin phép nhà cầm quyền 

đƣợc tổ chức tang lễ truy điệu cụ Phan. Trong lúc đề nghị chƣa đƣợc công sứ Pháp 

chấp thuận, các anh phát động học sinh bãi khoá làm áp lực. 

Bãi khoá nổ ra ở trƣờng Thành Chung, rồi lan nhanh sang trƣờng Cửa Bắc, trƣờng 

Tú sĩ, trƣờng Ngoài, và cả trƣờng Con Gái (trƣờng dành cho học sinh nữ). Học 

sinh tất cả các trƣờng học ở thành phố Nam Định đều nhất loạt bãi khoá. Suốt hai 

ngày, các trƣờng học phải đóng cửa, học sinh cắp sách đổ ra đƣờng, len lỏi trong 

các ngõ xóm của ngƣời lao động hô hào tổ chức lễ truy điệu cụ Phan khiến cho 

không khí thành phố hết sức náo nhiệt. Một số giáo sƣ trƣờng Thành Chung cũng 

hƣởng ứng. 

Trƣớc phong trào bãi khoá của học sinh, đích thân Chánh thanh tra nhà trƣờng, 

Raun Misen, dẫn cảnh binh và mật thám đi lùng bắt học sinh ở khắp các ngả phố. 

Chúng đã bắt hơn 200 học sinh, trong đó có Đặng Xuân Khu, khi các anh đang đi 

hô hào bãi khoá, đem về giam ở Sở cẩm và Sở sen đầm. Cảm kích trƣớc tinh thần 

ái quốc của học sinh, bất chấp sự soi mói của bọn mật thám, nhân dân lao động 

thành phố Nam Định đã đem quà bánh, cơm, nƣớc đến tiếp tế, ủng hộ học sinh đấu 

tranh và đòi nhà cầm quyền phải thả những học sinh bãi khoá. Đến tối, khi học 

sinh của các trƣờng đã trở về nhà, chúng mới thả những ngƣời bị bắt. 

Khi cuộc bãi khoá bƣớc sang ngày thứ ba, thấy không thể đàn áp đƣợc yêu cầu 

chính đáng của học sinh và nhân dân thành Nam, nhà cầm quyền Pháp buộc phải 



nhƣợng bộ, đồng ý cho tổ chức lễ truy điệu cụ Phan nhƣng yêu cầu phải làm giấy 

cam đoan bảo đảm trật tự và không đƣợc đả đảo chính quyền. 

Cuộc bãi khoá của học sinh do Đặng Xuân Khu và một số học sinh trƣờng Thành 

Chung lãnh đạo đã đạt đƣợc mục đích duy trì ngọn lửa thiêng yêu nƣớc của dân tộc 

khi con đƣờng mới của dân tộc còn đang hình thành. Lễ truy điệu chí sĩ yêu nƣớc 

Phan Chu Trinh đƣợc các nhà Nho và học sinh Nam Định đứng ra tổ chức rất trang 

trọng tại nghĩa trang Bắc Tế, thu hút hàng ngàn lƣợt ngƣời. Nhân dân Nam Định và 

các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình tập trung về nghĩa trang Bắc Tế để tƣởng 

nhớ chí sĩ yêu nƣớc Phan Chu Trinh. Học sinh trƣờng Thành Chung và các trƣờng 

khác tập trung trƣớc nhà bƣu điện thành phố để đi về nghĩa trang Bắc Tế tham gia 

lễ truy điệu. 

Trên bàn thờ trang nghiêm thành kính, trƣớc ảnh cụ Phan phủ đầy hƣơng, hoa, các 

bức trƣớng nổi bật đôi câu đối thiêng liêng: 

"Truy điệu Tây Hồ nhật 

Hoán tỉnh quốc dân hồn"
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Đúng nhƣ ý nghĩa sâu xa của đôi câu đối, lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh trở thành 

cuộc biểu dƣơng lực lƣợng bày tỏ lòng ái quốc của nhân dân cả nƣớc, trong đó có 

nhân dân Nam Định. Buổi lễ truy điệu đã khơi dậy, thức tỉnh và cổ vũ tinh thần 

yêu nƣớc trong mọi tầng lớp nhân dân. 

Ngay sau buổi lễ truy điệu cụ Phan tại nghĩa trang Bắc Tế, những ngƣời đi dự về 

lại tiếp tục tổ chức lễ truy điệu cụ Phan tại địa phƣơng mình nhƣ ở Hà Nam, Thái 

Bình, Ninh Bình. 

Học sinh trƣờng Bƣởi (Hà Nội) có mối liên hệ chặt chẽ với nhóm Đặng Xuân Khu 

ở trƣờng Thành Chung, Nam Định, từ đó các anh cùng bàn bạc, khích lệ anh em 

học sinh trƣờng Bƣởi tổ chức bãi khoá đấu tranh để làm lễ truy điệu cụ Phan. Thực 



dân Pháp vô cùng lo ngại nhƣng không có lý do gì để ngăn cản phong trào. Phong 

trào đấu tranh bãi khoá và tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh thắng lợi. Thấy 

rõ nguy cơ của một làn sóng cách mạng mới đang trỗi dậy, nên sau lễ truy điệu cụ 

Phan, mật vụ Pháp ráo riết điều tra, truy lùng những học sinh tổ chức cầm đầu 

phong trào học sinh bãi khoá. Hòng dập tắt phong trào, thực dân Pháp đã quyết 

định đuổi nhiều học sinh. Riêng trƣờng Thành Chung - nơi châm ngòi cho cuộc 

đấu tranh bãi khoá - có 54 học sinh bị đuổi học vĩnh viễn, 63 học sinh bị đuổi học 

có thời hạn. Số còn lại trong hơn 200 học sinh bị bắt khi tham gia bãi khoá đều bị 

lƣu ban hoặc học năm thứ ba nhƣng không đƣợc dự thi. Đặng Xuân Khu, Nguyễn 

Đức Cảnh, Nguyễn Khắc Lƣợng cùng nhiều anh em khác trong ban lãnh đạo bãi 

khoá của trƣờng Thành Chung đều bị đuổi học vĩnh viễn. Hai anh Nguyễn Đức 

Cảnh, Nguyễn Khắc Lƣợng còn bị buộc phải bồi thƣờng tiền học đã đƣợc miễn 

trong suốt thời gian học. 

Trong danh sách của mật thám Pháp, Đặng Xuân Khu đƣợc coi là đối tƣợng nguy 

hiểm, vì anh là ngƣời đứng đầu nhóm học sinh bí mật in truyền đơn, tài liệu tố cáo 

tội ác của thực dân, phong kiến, là một trong những thanh niên tiên phong phát 

động phong trào lấy chữ ký gửi Toàn quyền Varen đấu tranh đòi ân xá cho chí sĩ 

Phan Bội Châu. Trong cuộc vận động học sinh các trƣờng toàn thành phố bãi khoá 

đấu tranh đòi đƣợc làm lễ truy điệu chí sĩ yêu nƣớc Phan Chu Trinh, Đặng Xuân 

Khu cũng là thủ lĩnh. 

Những năm tháng học đƣờng đã thổi bùng ngọn lửa yêu nƣớc trong trái tim ngƣời 

thanh niên Đặng Xuân Khu. Anh rời trƣờng ngày 30-8-1926. 

Bị đuổi học, Đặng Xuân Khu cùng những học sinh bãi khoá lại tổ chức các hoạt 

động giàu tình nhân ái nhƣ diễn kịch quyên tiền ủng hộ những đồng bào nghèo khó 

và cứu giúp những ngƣời dân gặp hoạn nạn. Những buổi diễn kịch vì nghĩa đồng 

bào của nhóm học sinh cấp tiến trƣờng Thành Chung, Nam Định đã gây đƣợc tiếng 



vang và thiện cảm sâu sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân hai tỉnh 

Thái Bình, Nam Định đón xem, vừa là cổ vũ cho nhóm kịch học sinh, vừa là 

để chia sẻ bớt nỗi khó khăn với đồng bào Thái Bình đang trong cơn hoạn nạn
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Những năm tháng học tập và hoạt động của ngƣời thanh niên yêu nƣớc Đặng Xuân 

Khu ở Nam Định tuy không dài, nhƣng đó là tháng ngày anh bắt đầu bƣớc vào hoạt 

động chính trị hết sức sôi nổi của tuổi trẻ yêu nƣớc. Các hoạt động chính trị đầu 

tiên đó có ý nghĩa quyết định đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Đặng 

Xuân Khu sau này. Các hoạt động của Đặng Xuân Khu và những học sinh có tƣ 

tƣởng yêu nƣớc tiến bộ lúc đó đã góp phần tạo ra động lực và hƣớng phong trào 

yêu nƣớc ở Nam Định theo xu hƣớng mới, đặc biệt là đã thu hút, tập hợp đƣợc tầng 

lớp trí thức và thanh niên, học sinh yêu nƣớc khá đông đảo ở địa phƣơng. Lớp trí 

thức yêu nƣớc ấy đã tiếp nhận ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và 

tuyên truyền vào phong trào công nhân, phong trào yêu nƣớc của nhân dân ta. 

Trƣởng thành từ phong trào đấu tranh yêu nƣớc, họ đã tìm đƣờng sang Quảng 

Châu (Trung Quốc) dự các lớp huấn luyện cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 

trực tiếp bồi dƣỡng hoặc tiếp tục hoạt động cách mạng bí mật ở trong nƣớc. Hầu 

hết số học sinh trƣờng Thành Chung bị đuổi học đều lên Hà Nội tiếp tục học, hoặc 

kiếm việc làm để tiếp tục hoạt động cách mạng. 

Đặng Xuân Khu cũng lên Hà Nội học tại trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại Đông 

Dƣơng. 

Một thời kỳ hoạt động cách mạng mới của anh bắt đầu. 

___________ 

Chú thích: 



1. Thời nhà Đinh (968) vùng Xuân Trƣờng chƣa có tên riêng. Đến nhà Lý, Xuân 

Trƣờng thuộc lộ Hải Thanh, sau nhà Trần đổi là lộ Thiên Thanh. Năm 1262, đời 

vua Trần Thánh Tông, Xuân Trƣờng thuộc phủ Thiên Trƣờng. 

Thời nhà Lê (1722), Xuân Trƣờng thuộc trấn Sơn Nam hạ. Năm 1862, vua Tự Đức 

đổi tên phủ Thiên Trƣờng thành phủ Xuân Trƣờng. Phủ Xuân Trƣờng lúc đó có 

chín tổng, trong đó tổng Hành Thiện gồm tám xã. Năm 1933, phủ Xuân Trƣờng lại 

bị chia thành huyện Xuân Trƣờng và huyện Giao Thuỷ. Năm 1967, Xuân Trƣờng 

và Giao Thuỷ hợp nhất thành huyện Xuân Thuỷ. Năm 1997, huyện Xuân Thuỷ lại 

tách thành huyện Xuân Trƣờng và huyện Giao Thuỷ. Làng Hành Thiện, xã Xuân 

Hồng, huyện Xuân Trƣờng ngày nay cũng nằm trong những biến đổi về địa vực 

đó. 

2. Dấu tích còn lại là chùa Thần Quang đƣợc xây dựng từ thời nhà Lý. 

3. Đặng Xuân Viện: Hành Thiện xã chí (1933) xuất bản tại Sài Gòn, 1974, tr.11. 

4. Năm 1947, Hành Thiện sáp nhập với các xã Tiên Châu (Ngọc Cục) và Chí 

Thiện, đổi thành xã Tiên Châu. Năm 1956, Hành Thiện tách ra thành xã Xuân Khu. 

Năm 1968, Hành Thiện sáp nhập với các xã Xuân Tiên, Dũng Trí, Lục Thuỷ, Phú 

Yên, Xuân Thiện (gồm cả Chí Thiện) thành xã Xuân Hồng. Xuân Hồng là xã lớn 

nhất tỉnh, diện tích gần 27km
2
, dân số khoảng 12.000 ngƣời. Riêng Hành Thiện có 

khoảng 5.000 ngƣời. 

5. Trong bài "Trƣờng-Chinh - nhà văn hoá lớn", Giáo sƣ Vũ Khiêu viết: "Buổi 

sáng sớm trong vùng ấy đã vang lên tiếng đọc sách của con trai, tiếng đập vải của 

con gái xen lẫn tiếng sáo diều réo rắt suốt ngày đêm. Con trai cố học giỏi thi đỗ, 

con gái giữ gìn nết na để phụng dƣỡng cha mẹ, để giúp chồng ăn học, để dạy con 

cái nên ngƣời: 

Sáng trăng, trải chiếu hai hàng, 



Cho anh đọc sách cho nàng quay tơ. 

Đó chính là hình ảnh thanh bình của một nếp sống thi thƣ. Đó cũng là cảnh chính 

Trƣờng-Chinh đã ghi lại qua những câu thơ rất trữ tình của mình: 

Trăng xuống làm gương em chải tóc 

Làm đèn anh học suốt canh dài. 

Theo sách: Trường-Chinh một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách 

mang Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.401. 

6. Ở Hành Thiện có nhiều ngƣời làm nghề thuốc giỏi. Họ ngoại của Đặng Xuân 

Khu cũng có nghề y gia truyền. 

Ngƣời làng Hành Thiện đỗ đạt nếu không ra làm quan đều về làng mở lớp dạy học 

(nhƣ cụ Đặng Viết Hoè là cụ nội của Đặng Xuân Khu). Một số ngƣời làm quan, 

khi về hƣu, cũng về làng mở lớp dạy học (nhƣ cụ Đặng Xuân Bảng là ông nội của 

Đặng Xuân Khu). 

7. Chùa Keo ở Hành Thiện (còn gọi là chùa Keo dƣới - chùa Keo trên thuộc xã 

Dũng Nghĩa, hiện nay là xã Duy Nhất, tỉnh Thái Bình). Hội chùa Keo (Hành 

Thiện) là lễ hội lớn của khu vực, hàng năm mở từ ngày 10 đến 15 tháng 9 Âm lịch. 

8. Làng Hành Thiện nhƣ hình một con cá chép từ ngoài sông bơi vào. Phía trƣớc 

đầu cá (cách con sông nhỏ) có hình bút và nghiên mực. Phía lƣng cá (phía tây, 

cũng cách sông) có một khoảnh ruộng hình cái bảng. Các nhà phong thủy cho đây 

là vùng đất có thế "địa tình nhân kiệt". 

9. Làng Hành Thiện đƣợc chia làm 14 giong ngõ, giong nọ cách giong kia đúng 60 

ngũ. Mỗi giong lại chia thành hai xóm, nửa phía tây là xóm Trƣớc, nửa phía đông 

là xóm Sau (gia đình Đặng Xuân Khu ở giong thứ 7). Xung quanh và dọc theo giữa 

làng đều có đƣờng lớn đi lại thuận tiện. Trong mỗi giong lại có các đƣờng nhỏ, 



xóm Trƣớc đi thông với xóm Sau. Đặc biệt, các khoảnh đất thổ cƣ đều đƣợc chia 

bằng nhau, đúng 1,5 sào Bắc Bộ (540m
2
). 

10. Ở Hành Thiện có sự chênh lệch số ngƣời giữa các dòng họ khá lớn: họ Nguyễn 

chiếm gần nửa dân số; họ Đặng có hơn một phần ba dân số, nhƣng có họ chỉ có 

một vài trăm, thậm chí một vài chục ngƣời. Điều này cho thấy Hành Thiện luôn 

rộng mở đón mọi ngƣu đến cùng sinh cơ lập nghiệp. Đây cũng là một đặc điểm 

trong tính cách của ngƣời Hành Thiện. 

11. Mƣời điều ban huấn của vua Tự Đức cho làng Hành Thiện gồm: 1- Đôn nhân 

hậu (luôn ăn ở có luân thƣờng đạo lý); 2- Chính tâm thuật (ăn ở ngay thẳng); 3- 

Thƣơng tiết kiệm (chuộng đƣờng tiết kiệm); 4- Hậu phong tục (duy trì lệ tốt); 5- 

Huấn tử đệ (dạy con em cho có nếp); 6- Vụ bản nghiệp (duy trì nghề nghiệp tốt); 7- 

Sùng chính học (chuộng học tập điểm ngay); 8- Giới dâm thác (tránh những điều 

dâm dục); 9- Thân pháp thƣ (giữ gìn lễ phép); 10- Quảng Hành Thiện (mở rộng 

điều lành). 

12. Ở Hành Thiện, các chức hƣơng thôn, xã trƣởng, quan viên, tiên chỉ... đều đƣợc 

hƣơng ƣớc quy định rõ. Ai đỗ đạt cao hơn về khoa bảng mới đƣợc làm nên chỉ, 

mới đƣợc giữ lệ làng. Ai đỗ cử nhân trở lên về văn khoa và đỗ từ lục phẩm trở lên 

về võ khoa mới có thể đƣợc làm hƣơng trƣởng. Những ngƣời đỗ đạt hay làm quan 

cao hơn có thể đƣợc ngồi trƣớc các vị trí đó. Các chức sắc khác cũng đƣợc quy 

định chặt chẽ, coi trọng về chức vụ và nghiêm ngặt về thứ bậc. 

13. Yến lão là một mỹ tục để con cháu chúc mừng các cụ cao tuổi, thể hiện lòng 

biết ơn ông bà, cha mẹ và cũng là dịp để tình làng nghĩa xóm đƣợc thể hiện gần 

gũi, gắn bó với nhau. 

14. Để khuyến khích con em học tập, các chức sắc của làng đã quyết định bán 30 

mẫu ruộng, để lấy tiền mở trƣờng thuê thầy về dạy học cho con em trong làng. 



Tinh thần học tập còn đƣợc khuyến khích bằng sự tôn trọng, ƣu ái của các phe giáp 

trong làng. Những ngƣời có văn bằng, chức phẩm cao, đƣợc dành cho ngôi thứ cao 

trong các dịp lễ hội, việc làng và đƣợc tôn kính ở mọi nơi. Cha mẹ, vợ con của họ 

cũng đƣợc trọng vọng hơn. Những điều này khuyến khích mọi ngƣời cố gắng học 

tập và khích lệ các bậc cha mẹ quan tâm, chăm lo đến việc học hành của con em 

mình. 

15. Kể từ năm 1522 (là năm cụ Nguyễn Thiện Sĩ khai khoa, mở đầu tuyến thống 

học tập của làng) đến năm Duy Tân thứ 9 (1915), cả làng Hành Thiện có 347 

ngƣời đỗ đạt, trong đó có bảy vị đỗ đại khoa, 97 vị đỗ cử nhân. Có khoa đỗ hai tiến 

sĩ, có khoa đỗ cả giải nguyên và á nguyên. Có khoa thi cả năm ngƣời là cha con, 

anh em, chú cháu đỗ cử nhân, tú tài... 

Thời Pháp thuộc, làng Hành Thiện có hơn 30 ngƣời tốt nghiệp đại học. 

Từ năm 1945 đến 2003, có gần 700 ngƣời tốt nghiệp đại học trong đó 116 ngƣời là 

thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sƣ, nhiều ngƣời là nữ. 

16. Hành Thiện có nhiều ngƣời đỗ võ sinh, xuất đội, võ cử... Ông Nguyễn Ngọc 

Phu đã làm đến Dũng tƣớng phó thiện bộ (triều Lê), ông Vũ Văn Dinh đã làm Kinh 

tiết tả kỹ uy phó bộ quân hiệu đỉnh tài ba. Với nhiều ngƣời đỗ đạt về nghề võ, đã 

góp phần khẳng định thêm truyền thống học hành của ngƣời Hành Thiện. 

17. Địa chủ Vũ Ngọc Hoánh chiếm hàng ngàn mẫu ruộng ở Xuân Trƣờng, Giao 

Thuỷ và 3.000 mẫu ruộng ở Hải Hậu. Nhà Chung cũng chiếm nhiều ruộng đất. Các 

cha cố toà giám mục Bùi Chu đã chiếm tới hơn 500 ha; Nhà thờ xứ An Bài chiếm 

216 ha... 

18. Địa chủ Nguyễn Duy Hàn chiếm gần hết cánh đồng phía trƣớc làng Hành 

Thiện (42/44 mẫu). Các địa chủ lớn của làng Hành Thiện còn đi xâm chiếm ruộng 

đất ở nhiều nơi khác nhƣ Xuân Trƣờng, Giao Thuỷ, Vũ Thƣ... 



19. Mức địa tô và các khoản phụ thu khác chiếm từ một phần hai đến hai phần ba 

thu hoạch thực tế, nên nhân dân thƣờng xuyên lâm vào cảnh nợ nần đói khổ. Họ 

phải vay tiền, vay thóc với giá cắt cổ, hoặc bán lúa non, cứ một thùng thóc vay thì 

đến mùa phải trả từ 1,3 đến 1,5 thùng. Vì vậy, vào mùa gặt hái, nhiều gia đình 

nông dân vẫn hết thóc gạo lại phải tiếp tục đi vay lúa lãi để ăn. 

20. Nam giới từ 18 đến 60 tuổi đều phải đóng 2,5 đồng thuế thân cho "nhà nƣớc 

bảo hộ" (tƣơng đƣơng gần 2 tạ thóc). Nếu tính cả các khoản phu phen tạp dịch 

khác còn lên tới 3,5 - 4 đồng. 

21. Thời nhà Đinh, tƣớng quân Trần Lãm (bố nuôi Đinh Bộ Lĩnh) trấn giữ vùng 

cửa biển Kỳ Bố, sau này giúp vua Đinh dẹp loạn 12 xứ quân, thống nhất đất nƣớc. 

Thời Lý, Trần đã diễn ra nhiều trận đánh lớn chống quân Chiêm Thành và giặc 

cƣớp vùng ven biển. Thời Trịnh - Mạc phân tranh, đây là khu vực trung tâm của 

cuộc khởi nghĩa Vũ Đình Dung. Trong cuộc khởi nghĩa đó, làng Hành Thiện có 

chín ngƣời hy sinh vì dân làng nên đƣợc tôn thờ là "Cửu Công". 

Nhân dân Xuân Trƣờng tích cực tham gia các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hậu 

Cầu (1741), Nguyễn Kim Phẩm và Trần Xuân Thạch khi họ kéo về tiến đánh 

huyện Thƣợng Nguyên. 

Đầu thế kỷ XIX, nghĩa quân của Phan Bá Vành xây dựng căn cứ ở vùng Trà Lũ, 

Hành Thiện (Xuân Trƣờng, Nam Định); Minh Giám (Vũ Thƣ, Thái Bình) và tiến 

công giết quan trấn thủ Nam Định là Lê Mậu Cúc. Triều đình phải cử các tƣớng 

nhƣ Phạm Văn Lý, Nguyễn Công Trứ đem đại quân trấn áp. Nhiều trận chiến đấu 

đã diễn ra trên đất Xuân Trƣờng. 

22. Các nhà nho nhƣ Đặng Tử Kính, Đặng Bằng Đoàn, Đặng Tử Mẫn (Hành 

Thiện), Phạm Quang Thiết (Ngọc Cục), Đặng Quốc Kiều, Nguyễn Xuân Thức, 

Đặng Tử Dƣơng... 



23. Ông nội của Đặng Xuân Khu là Đặng Xuân Bảng thuộc đời thứ 9; Bố của 

Đặng Xuân Khu là Đặng Xuân Viện là đời thứ 10. Đời thứ 11gồm: Đặng Xuân 

Khu, Đặng Xuân Đỉnh, Đặng Xuân Quát, Đặng Xuân Phi, Đặng Xuân Dƣơng (liệt 

sĩ); Đời thứ 12 gồm các con của đồng chí Trƣờng-Chinh (Đặng Xuân Khu): Đặng 

Xuân Kỳ, Đặng Việt Nga, Đặng Việt Bích, Đặng Việt Bắc. 

24. Đặng Trần Lâm là con tiến sĩ Trần Văn Huy, cháu Trần Quốc Hiệu (tức Hƣng 

Trí vƣơng) - con trai thứ tƣ của Hƣng Đạo Đại vƣơng Trần Quốc Tuấn. 

25. Lý do họ Trần đổi thành họ Đặng là do hai lần họ Trần bị truy sát. Lần thứ nhất 

vào khoảng năm 1300, khi Hồ Quý Ly lên nắm quyền, các quý tộc nhà Trần chống 

lại, bị nhà Hồ truy sát, nên họ Trần phải đổi là họ Đông (chữ Đông thực chất là do 

chữ Trần bỏ bộ liễu leo bên trái). Sau khi nhà Hồ bi diệt, họ Đông lại phục hồi 

thành họ Trần. 

Lần thứ hai vào khoảng năm 1511, Trần Tuân (cháu Trần Cận) cầm đầu cuộc khởi 

nghĩa ở vùng Hƣng Hoá, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, đã từng kéo xuống Từ Liêm uy hiếp 

kinh thành Thăng Long. Triều đình khép Trần Tuân vào tội phản loạn và truy nã, 

nên họ Trần (gồm con cháu các dòng Trần Cận, Trần Du, Trần Lâm...) phải đổi 

sang họ Đặng. (Chữ Trần có bộ liễu leo bên trái, chữ Đặng có bộ liễu leo bên phải. 

Đổi nhƣ thế là ngầm ý mong muốn con cháu họ Đặng sau này không đƣợc quên 

gốc là họ Trần. Nhiều ngƣời còn đem chữ Trần đặt ngay sau chữ Đặng thành Đặng 

Trần. Nhiều ngƣời họ Đặng ở Hành Thiện vẫn nghe các cụ kể lại họ Đặng là họ 

Trần lần hai đổi họ mà thành). 

Họ Đặng ở Chƣơng Mỹ (Hà Tây) có nhiều ngƣời học rộng, tài cao, làm quan cả 

văn lẫn võ, hiện nay phát triển thành nhiều nhánh sinh sống ở nhiều nơi trong 

nƣớc. 



Trong số con cháu của Trần Lâm có ngƣời tên là Đặng Chính Pháp đã đến sinh 

sống, lập nghiệp ở làng Hành Thiện. Từ đó đến nay, họ Đặng ở làng Hành Thiện 

trở thành một họ lớn trong làng. 

26. Tiêu biểu nhƣ các ông: Phó bảng Đặng Kim Toán - Tổng đốc Nghệ An; Phó 

bảng Đặng Đức Địch - Thƣợng thƣ bộ Lễ; Cử nhân Đặng Đức Cƣờng - Tổng đốc 

Hải Dƣơng, hàm Thái tử Thiếu bảo Hiệp tá đại học sĩ; Huyện thừa Đặng Nguyên 

Nhiễu; Tú tài Đặng Nguyên Trác; Thầy đồ Đặng Nguyên Quế; Tú tài kép Đặng 

Xuân Dậu; Thầy đồ Đặng Viết Hoè (bảy lần thi đậu tú tài, đƣợc nhà vua tặng bốn 

chữ "Giáo tử đăng khoa"); Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng - Tuần phủ Hải Dƣơng... 

27. Bài thi của cụ đáng đƣợc đậu Hoàng giáp, nhƣng vì trong bài cụ đã khuyên vua 

chớ mải vui săn bắn mà quên việc nƣớc, nên vua không bằng lòng giáng xuống đỗ 

đầu Tam giáp Tiến sĩ. 

28. Năm 28 tuổi, cụ làm Bí thƣ Văn phòng Nội các, đƣợc giao hiệu đính bộ 

sách Khâm định nhân sự kim giám; 29 tuổi làm Tri phủ Thọ Xuân (Thanh Hoá) và 

Tri phủ Yên Bình (Tuyên Quang); 34 tuổi đƣợc cử làm Giám sát Ngự sử; 35 tuổi, 

cụ đƣợc thăng chức Trƣởng khoa Lại ấn, một chức vụ có thực quyền lớn; 37 tuổi, 

cụ nhận chức Án sát Quảng Yên; 39 tuổi, cụ đƣợc thăng chức Bố chính Thanh 

Hoá, sau đó là ở Tuyên Quang, Hà Nội, Sơn Tây... Năm 42 tuổi, cụ đƣợc thăng 

chức Tuần phủ Hƣng Yên. Hai năm sau đổi sang làm Tuần phủ Hải Dƣơng. Năm 

58 tuổi nhậm chức Đốc học Nam Định. Năm 60 tuổi cụ xin nghỉ hƣu (lần thứ hai) 

về nhà dạy học. Theo: Đặng Nguyên Khu: "Hy Long di thặng" trong báo Nam 

Phong, 1928-1929 và Đặng Xuân Đỉnh: Cuộc đời và sự nghiệp của nhà nho Đặng 

Xuân Bảng, Hà Nội, 2001. 

29. Về tài chính, không nên mua hàng xa xỉ nƣớc ngoài mà nên tự sản xuất hàng 

phỏng theo nƣớc ngoài mà dùng để vừa phát triển công nghệ trong nƣớc, vừa đỡ 

phải "đem tiền đi đổ sông Ngô". Về dân chính, nên nắm chắc dân số để định thuế 



và bình ngạch cho chính xác, tránh đƣợc tham nhũng trong việc khai tăng, giảm 

đinh và tệ đoan của lý dịch. Về binh chính, phải tập luyện quân đội thƣờng xuyên, 

chỉ nên để một số ít binh sĩ ở lại canh gác và phục dịch. Các cơ binh phải tập luyện 

ít nhất một tháng hai kỳ cho quen chiến trận. Cụ phân biệt rõ quân chính quy và 

dân binh (nhƣ dân quân của ta hiện nay) và rất chú trọng về hậu cần và trang bị vũ 

khí cho quân đội. 

30. Cụ can vua không nên phái Phan Thanh Giản đem vàng bạc châu báu đi thƣơng 

thuyết nghị hoà mà nên chuẩn bị lực lƣợng dùng binh lực đòi lại. Nhƣng nhà vua 

không nghe. 

31. Trong bài văn đi thi, cụ đã khuyên vua chớ nên mải vui săn bắn mà quên việc 

nƣớc. Khi làm Trƣởng khoa Lại ấn, do thẳng thắn cƣơng trực nên không đƣợc lòng 

một số quan lại và họ đã ngấm ngầm tìm cách dò xét để hại cụ. Ngƣời nhà biết 

đƣợc, khuyên can, cụ trả lời: "Tôi làm việc cho triều đình chứ không phải làm việc 

cho các ông ấy. Kể chức mình còn kém xa, nhƣng Trƣởng ấn là đài quan, lệ đƣợc 

kiểm soát các việc trong bộ, phải vì triều đình mà giữ công pháp. Nếu mình làm 

quan dƣới mà xiểm nịnh quan trên thời mất cả nhân cách. Nếu xiểm mị dẫn đến 

chóng đƣợc thăng bổ, nhƣng nếu đem cái nhục mà đổi lấy cái vinh thì trong lòng 

nghĩ cũng chẳng sung sƣớng gì". 

32. Lúc là Tuần phủ Hải Dƣơng, cụ tâu với triều đình phê chuẩn bị lực lƣợng đánh 

Pháp, nhƣng triều đình không nghe. Khi Pháp đánh Hải Dƣơng, do so sánh lực 

lƣợng quá chênh lệch, Hải Dƣơng nhanh chóng thất thủ. Để mất thành, là Tuần 

phủ, cụ phải về kinh chờ hậu xét. Nhà vua hỏi đến, cụ nói: "Kẻ hạ thần xin thề 

trƣớc Hoàng thƣợng rằng hạ thần và con cháu không bao giờ chịu đầu hàng giặc 

Tây. Muốn đánh Tây và chống giặc ngoại xâm thì xin củng cố quân ngũ, luyện tập 

thƣờng xuyên, chuẩn bị quân lƣơng vũ khí cho tốt, dựa vào thế dân. Có thế mới 

mong thắng đƣợc". Với lời tâu có lý đó, nhà vua không thể kết tội nặng cho cụ. 



33. Khi làm Tri phủ Thọ Xuân (Thanh Hoá), thấy dân trồng quế vất vả, cụ đề nghị 

với quan đầu tỉnh bỏ lệ bắt dân xã Thọ Vạn phải nộp quế hàng năm. Ở Yên Bình 

(Tuyên Quang), cụ tìm hiểu dân tình, dò tìm những tên trộm cƣớp, thầy cúng, thầy 

kiện nhũng nhiễu hại dân để tìm cách trừng trị. Lúc làm Tuần phủ Hƣng Yên, đê 

sông bị vỡ, dân chúng đói khổ, cụ bàn với các quan lấy thóc phát chẩn cho dân. Họ 

khuyên đợi lệnh vua, cụ nói: "Nếu đợi lệnh, dân đói gần chết đến nơi thì cứu vào 

đâu? Việc lấy thóc xin cứ lấy, tôi xin chịu một mình. Chỉ xin các ông nghĩ việc 

phát chẩn thế nào cho tốt". Trƣớc thái độ nhƣ thế, nên khi nhận đƣợc sớ của cụ, 

nhà vua đã đồng ý. Cụ còn đề xuất việc tu sủa đê điều, nạo vét luồng lạch để chống 

vỡ đê, lụt lội, đỡ khổ cho dân. 

34. Sau đó triều đình định phục chức cho cụ, nhƣng xét thấy con đƣờng hoạn lộ đã 

qua không thoả đƣợc chí mình, chỉ còn dạy học giúp ngƣời giữ lấy cái gốc là việc 

làm có ích, vì thế cụ xin nhận chức Đốc học Nam Định. Học trò đến theo học rất 

đông, cụ kết hợp giảng cho học sinh về trí dục, đức dục, lịch sử, giáo dục lòng yêu 

nƣớc. Cụ tự bỏ lệ học trò nộp quyển phải mất tiền và thẳng thắn phê phán những 

thói xấu trong nghề. 

35. Học trò của cụ có một ngƣời đỗ thủ khoa, sáu cử nhân và sáu tú tài. 

36. Triều đình nhà Nguyễn không thừa nhận triều đại Tây Sơn, những cụ Bảng vẫn 

công nhận thực tế triều Tây Sơn đã trị vì 15 năm. 

37. Các tác phẩm khác: Độc sử bị khảo (3 tập); Thiên đình văn, Thiện đình thô, 

Khâm định tập văn trích yếu, Huấn tử quốc âm ca, Thánh tổ hành thuế diễn ca, 

Bức sử thông giám tập lãm tiện độc sử, Nam sử tiện lãm, Cổ nhân ngôn hành lục, 

Nam phương danh vật bị khảo, Huấn tục ca, Tuyên Quang phủ, Như Tuyên thi 

tập... 



38. Các con trai của cụ Bảng gồm: Đặng Xuân Huy (Cả Giác), Đặng Xuân Mậu 

(Hai Thầm), Đặng Xuân Tiết (Ba Bỉnh), Đặng Xuân Viện (Bốn Đễ), Đặng Xuân 

Lân (Năm Lân). 

39. Ông Viện tức Bốn Đễ, sinh năm 1880, mất năm 1958. Ông có bút danh là Phục 

Ba Thiện Đình, Đặng Nguyên Khu, Đặng Viết Nhiêu. Là ngƣời học rộng, có tài, 

từng theo đuổi chốn quan trƣờng, làm Thừa phái ở Tiên Lữ (Hƣng Yên), sau đổi 

lên Hoà Bình (khoảng bốn năm), nhƣng không đạt ý nguyện, ông trở về nhà viết 

sách và dạy dỗ các con. 

40. Trên diện tích đất ở (thổ cƣ) 1,5 sào, ông có một ngôi nhà ngói năm gian (ngôi 

nhà này do bà Đặng Thị Tƣờng - bà hai cụ Bảng, mẹ đẻ ông Đặng Xuân Viện xây 

dựng cho). Tuy còn có năm mẫu ruộng ở ấp Tả Hành, xã Chung Nhất (nay là xã 

Du Nhất, Thái Bình), nhƣng do đông con, nên ông Viện vẫn phải vay nợ. 

41. Ngoài ra còn các tác phẩm: Minh Đô sử (100 quyển), Nói có sách, Thiện Đình 

xã chí, Hà phòng quản kiến, Hán văn sơ học tiệp giỏi, Nghi lễ phổ thông, Nhuận 

Hồ tiểu sử, Nguyễn Tựu tiên sinh truyện, Truyện đức Dương Không Lộ, Tổ quốc 

phong thi, Ninh Bình phong vật chí, Nam Định địa dư nhân vật khảo, Nam Kỳ địa 

chí, Gái anh hùng, Mấy tay tuần lại nước Tàu đô hộ ta xưa... 

42. Ông cũng tham gia viết báo và thơ văn. Trong một cuộc thi thơ do báo Đông 

Pháp tổ chức, ông giành đƣợc cả giải nhất và giải nhì. Hiện nay, trong nhà ông còn 

một bức hoành phi do báo Đông Pháp tặng (trong kỳ thi đó) với ba chữ "Ngọc kỳ 

âm", nghĩa là tiếng nói (giọng văn thơ) trong nhƣ ngọc. Theo học chữ Nho, những 

trong phần lớn tác phẩm, ông viết bằng chữ Hán - Nôm và chữ Quốc ngữ. Với ông, 

viết sách là để cho nhân dân đọc. 

43. Câu đối của bạn bè chí cốt tặng ông vào dịp Xuân Kỷ Mùi (1919). 



44. Khi đi học, Đặng Xuân Khu thƣờng giúp dân nghèo làm đơn đòi quyền lợi, vì 

thế đôi khi gây mâu thuẫn với những ngƣời giàu có trong làng. 

45. Năm 1933, số trai định của họ Nguyễn có 830 ngƣời trên tổng số 1.991 trai 

đinh làng Hành Thiện (chiếm 42%). 

46. Trong số 126 ngƣời đỗ đạt, có một tiến sĩ, hai giải nguyên, một phó bảng, 41 

cử nhân, 81 tú tài. Nổi tiếng có: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Liên, Cử nhân Nguyễn Duy 

Hàn, Cử nhân Nguyễn Hữu Lợi (Án sát Cao Bằng), Cử nhân Nguyên Xuân Tiêu 

(Án sát Thanh Hoá), Giải nguyên Nguyễn Âu Chuyên (Bố chính Bắc Ninh)... 

47. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Liên, Tri phủ Nam Sách, đã hành động "bất bái toàn 

quyền" để tỏ rõ thái độ của mình. Khi viên toàn quyền Pháp đến, bắt các quan lại 

Việt Nam phải cúi lạy, riêng ông Nguyễn Ngọc Liên chống lại không lạy. 

48. Có lần Đặng Xuân Khu bị vây bắt không kịp mang theo tài liệu. Bà Từ (và vợ 

đồng chí Đặng Xuân Khu là Nguyễn Thị Minh) đã khôn khéo cất giấu các tài liệu 

đó, sau đó chuyển lại cho đồng chí. 

49. Ông Đặng Xuân Viện có hai vợ. Bà hai là bà Lƣợng Thị Chấn (còn gọi là bà 

Đôi). Bà Chấn là ngƣời tháo vát, đảm đang, có tinh thần yêu nƣớc, giúp đỡ cách 

mạng. Chính bà đã giúp đồng chí Đặng Xuân Khu tránh khỏi sự truy lùng của thực 

dân Pháp vào cuối năm 1939 đầu năm 1940. Bà đƣợc Nhà nƣớc tặng thƣởng Bằng 

Gia đình có công với nƣớc. Bà sinh đƣợc ba ngƣời con trai và bốn ngƣời con gái. 

50. "Vũ Khiêu: Trƣờng-Chinh - nhà văn hoá lớn". Theo sách: Trường-Chinh một 

nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, Sđd, tr.401. 

51. Khi Đặng Xuân Khu 10 tuổi, chị Yên, ngƣời chị cả vừa chăm học, vừa hiền 

thảo chẳng may bị bệnh thƣơng hàn không chữa đƣợc và qua đời năm mới 15 tuổi. 

Trƣớc lúc tắt thở, chị gọi em Khu vào dặn dò, trăn trối: 



- Chị không sống đƣợc nữa đâu, em cố gắng học hành để đền đáp công ơn thầy mẹ, 

mở mày mở mặt với mọi ngƣời. 

Đặng Xuân Khu ghi tạc lời chị. Anh quyết tâm thực hiện bằng đƣợc nguyện ƣớc 

cuối cùng của ngƣời chị giỏi giang, thảo hiền nhƣng bạc mệnh. 

52, 53. "Vũ Khiêu: Trƣờng-Chinh - nhà văn hoá lớn". Theo sách: Trường-Chinh 

một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, 

Sđd, tr.402, 402-403. 

54. Lúc đầu trƣờng đƣợc đặt gần Cột cờ thành phố, hai năm sau, trƣờng chuyển về 

phố Bến Ngự, gần hồ La Két bên cạnh Nhà thờ Xanhtơma. Thời kỳ này trƣờng chỉ 

có tám lớp (Thành Chung năm thứ nhất: hai lớp, năm thứ hai: hai lớp, năm thứ ba: 

hai lớp và năm thứ tƣ: hai lớp) tốt nghiệp đƣợc nhận bằng Diplome. Khi Đặng 

Xuân Khu vào học, số lƣợng học sinh toàn trƣờng là 320 ngƣời. 

55. Học sinh của trƣờng chủ yếu quê ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình Hà Nam, 

Ninh Bình và Hƣng Yên. Mặc dù chƣơng trình học của nhà trƣờng thể hiện rõ mục 

đích đào tạo những công chức, viên chức phục vụ sự thống trị của thực dân Pháp, 

song trên thực tế, trƣờng Thành Chung lại là nơi tạo ra một thế hệ trí thức mới yêu 

nƣớc trong những năm đầu thế kỷ XX. 

56. Sau này, Nguyên Văn Hoan là ngƣời giác ngộ và giới thiệu Đặng Xuân Khu 

vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (năm 1927). 

57. Ông Nguyễn Văn Hoan, học sinh trƣờng Thành Chung, cùng khoá với Đặng 

Xuân Khu viết: "Học sinh trƣờng Thành Chung, Nam Định chúng tôi đƣợc đọc 

báo Le Paria và nhƣng tác phẩm của G.Rútxô và Môngtétxkiơ, trong đó tác 

phẩm Luận về sự bất bình đẳng của Rútxô tố cáo chế độ quân chủ chuyên chế ở 

Pháp, vạch trần bản chất xấu xa của giai cấp tƣ sản có ý nghĩa động viên quần 

chúng đấu tranh. Rồi lịch sử cách mạng Pháp 1789 đƣợc xem nhƣ môn học bổ trợ. 



Những vấn đề này trên thực tế đã thôi thúc lòng yêu nƣớc của học sinh trƣờng 

Thành Chung, Nam Định. Cũng có thể nói nó là đầu mối quan trọng dẫn đến 

những cuộc đấu tranh của anh em chúng tôi". Hồi ký.Lƣu tại Viện Hồ Chí Minh. 

58. Trong Hồi ký, ông Đặng Việt Châu viết: "Vào một buổi chiều tháng 4-1926, 

hai học sinh lớn của trƣờng Thành Chung có nƣớc da trắng trẻo (sau này hỏi ra 

mới biết là anh Cảnh và anh Khu) đến trƣờng Cửa Bắc, vào các lớp cổ động học 

sinh trƣờng này. Khi đến lớp chúng tôi, hai anh xin phép đƣợc nói chuyện. Một 

anh nói: Cụ Phan Chu Trinh tức cụ Phan Tây Hồ là một chí sĩ yêu nƣớc. Cụ mới 

mất, cả nƣớc để tang. Vậy các em cùng các bạn lớp khác đi tham dự cho đông. Tất 

cả mặc áo dài trắng, đội mũ trắng, có băng đen trên mũ". Tài liệu lƣu tại Viện Hồ 

Chí Minh. 

59. Nghĩa là: Ngày truy điệu Tây Hồ 

      Thức tỉnh hồn dân nƣớc. 

60. Khoảng tháng 8-1926 lũ lụt diễn ra nghiêm trọng làm mất mùa trên nhiều tỉnh 

thuộc Bắc Kỳ. Ở Thái Bình, đê Hà Lão (Hƣng Nhân) bị vỡ, nƣớc ngập băng tám 

huyện, mùa màng mất trắng. Nhân dân các huyện này lâm vào tình trạng đói khổ. 

Thƣơng xót trƣớc cảnh đồng bào bị thiên tai, Đặng Xuân Khu cùng với nhóm bạn 

thân thiết, đã từng tham gia bãi khoá ở trƣờng Thành Chung, tổ chức đội diễn kịch 

lƣu động ở thành phố Nam Định và thị xã Thái Bình nhằm lấy tiền giúp đỡ đồng 

bào vùng lũ lụt. Các anh chọn và diễn thành công vở kịch Toà án lương tâm của 

tác giả Vũ Đình Long. Đặng Xuân Khu và Nguyễn Đức Cảnh cùng tham gia vở 

diễn. 

  



TRƢỞNG THÀNH TRONG CÁCH MẠNG (1927-1940) 

2.1. Trở thành ngƣời cộng sản 

Sau khi tham gia tổ chức bãi khóa và bị đuổi học, Đặng Xuân Khu vẫn ở lại Nam 

Định hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh. Anh đƣợc đồng chí Nguyễn 

Văn Hoan, một thành viên của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Nam 

Định, tuyên truyền, giác ngộ cách mạng. Thỉnh thoảng, đồng chí Nguyễn Văn 

Hoan dẫn anh về ngôi nhà riêng ở con phố nhỏ sát bờ sông, đƣa cho anh đọc các tài 

liệu của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, chủ yếu là báo Thanh niên và tài liệu 

tuyên truyền do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc biên soạn. 

Qua nghiên cứu tài liệu, liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, anh dần hiểu đƣợc nhiều 

vấn đề bấy lâu chƣa sáng tỏ. Anh hăng hái lao vào hoạt động, mong muốn đem bầu 

nhiệt huyết yêu nƣớc của tuổi trẻ cống hiến cho cách mạng, góp phần đƣa dân tộc 

đến chân trời tự do. 

Sau một thời gian thử thách, năm 1927, Đặng Xuân Khu đƣợc đồng chí Nguyễn 

Văn Hoan giới thiệu và đƣợc tổ chức kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh 

niên. Sự kiện quan trọng này đánh dấu bƣớc trƣởng thành của ngƣời thanh niên 

yêu nƣớc Đặng Xuân Khu trên con đƣờng đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và trở 

thành ngƣời cộng sản
1
. 

Hoạt động ở Nam Định một thời gian, Đặng Xuân Khu quyết định lên Hà Nội học 

tiếp để có thể tiếp tục hoạt động. Anh trao đổi suy nghĩ đó với lãnh đạo của tổ chức 

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Nam Định và đƣợc các đồng chí đồng ý 

giới thiệu cho một số cơ sở liên lạc ở Hà Nội. Mùa Thu 1927, Đặng Xuân Khu lên 

Hà Nội tự học và học tƣ để hoàn thành chƣơng trình Thành Chung, thi lấy bằng 

Diplome, sau đó thi đỗ vào trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại Đông Dƣơng. 



Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại Đông Dƣơng
2
 là nơi đào tạo các Viên chức phục vụ 

cho bộ máy cai trị và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trên toàn cõi Đông 

Dƣơng
3
. Hầu hết các sinh viên học ở đây đều là con nhà giàu có, nhƣng ngôi 

trƣờng này cũng là nơi tập trung những thanh niên trí thức yêu nƣớc nhƣ Khuất 

Duy Tiến, Ngô Đức Trì
4
 (Hội Việt Nam cách mạng thanh niên), Nguyễn Thái Học 

(Việt Nam Quốc dân Đảng). Đặng Xuân Khu nhanh chóng hòa mình vào không 

khí cách mạng sôi nổi của trƣờng, nhanh chóng bắt liên lạc với cơ sở Hội Việt 

Nam cách mạng thanh niên ở đây và hăng hái tham gia các hoạt động của Hội. 

Những năm tháng là sinh viên, Đặng Xuân Khu có dịp đọc sách báo tiến bộ nhiều 

hơn, trong đó có các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen. V.I.Lênin đƣợc in bằng 

tiếng Pháp do Đảng Cộng sản Pháp gửi qua. Là ngƣời thông thạo Pháp ngữ nên 

anh có điều kiện hấp thụ chính xác những vấn đề căn bản của chủ nghĩa Mác -

Lênin qua các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin. 

Mùa Hè 1928, học hết năm thứ nhất, Đặng Xuân Khu về quê nghỉ hè. Ở quê nhà, 

chứng kiến tình cảnh xóm làng xơ xác vì sự ly tán và nỗi thống khổ của những 

ngƣời dân quê không ruộng đất, hoặc không chịu nổi sƣu cao thuế nặng, đã phải bỏ 

quê hƣơng đi làm phu mỏ, phu đồn điền cao su Nam Kỳ, hoặc đi phu ở Tân thế 

giới (Niu Calêđônia), Đặng Xuân Khu ngày đêm suy nghĩ tìm cách giúp họ đấu 

tranh với địa chủ, đòi bỏ tô phụ, giảm tô chính... để đời sống của họ bớt bần hàn. 

Bàn bạc và nhận đƣợc sự giúp đỡ của ngƣời em họ là Đặng Xuân Thiều và ngƣời 

cháu họ là Đặng Xuân Quyền, Đặng Xuân Khu thành lập ban biên tập và cho ra tờ 

báo lấy tên là Dân cày do anh làm chủ bút. Đặng Xuân Thiều chữ đẹp đƣợc phân 

công chép bài, Đặng Xuân Quyền phụ trách việc in (in thạch). Tờ báo đƣợc phát 

hành chủ yếu ở trong làng và các vùng lân cận
5
. 

Đặt trụ sở in báo trong ngôi từ đƣờng thờ cụ Đặng Ngọc Toản, một nơi kín đáo, an 

toàn, các số báo Dân cày bí mật ra đời đều đặn. Hầu hết các bài viết đều do Đặng 



Xuân Khu thực hiện với nội dung kêu gọi nông dân, tá điền đứng lên đấu tranh đòi 

quyền lợi cho mình và lên án sự áp bức, bóc lột dã man của bọn thực dân, phong 

kiến tay sai. Tờ Dân cày đã có ảnh hƣởng tích cực đối với nhân dân trong vùng, 

thu hút đƣợc một số thanh niên tham gia phát hành nhƣ hai anh em Nguyễn Xuân 

Thu, Nguyễn Xuân Khiêm... Báo ra đƣợc bốn số thì hết thời gian nghỉ hè, Đặng 

Xuân Khu phải trở lại Hà Nội học tiếp. Công việc viết bài, biên tập, đƣợc giao lại 

cho Đặng Xuân Thiều và Đặng Xuân Quyền. Các anh cố gắng ra đƣợc mấy số báo 

nữa rồi phải đình bản. 

Cuối năm 1928, tình hình cách mạng trong nƣớc và Đông Dƣơng đã có bƣớc phát 

triển mới đòi hỏi phải thành lập một chính đảng nhằm thống nhất sự lãnh đạo cách 

mạng trong cả nƣớc. 

Tháng 3-1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, Đảng bộ Thanh niên Bắc Kỳ 

đã thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên, đánh dấu quá trìnhbônsêvích hóa Việt Nam 

cách mạng thanh niên. Quyết định đúng đắn đó đã tạo ra bƣớc phát triển quan 

trọng, cả về mặt tổ chức và xu thế thống nhất của đảng cách mạng. Tuy nhiên, 

những diễn biến trong thực tế lại không đƣợc nhƣ mong đợi. Tháng 5-1929, Đại 

hội lần thứ I của Việt Nam cách mạng thanh niên đƣợc tổ chức tại Hƣơng Cảng 

(Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc Kỳ đƣa ra ý kiến đề nghị thành lập Đảng Cộng 

sản, nhƣng không đƣợc chấp nhận, đã bỏ Đại hội ra về. 

Việc đoàn đại biểu Bắc Kỳ bỏ Đại hội ra về đánh dấu sự phân liệt trong Việt Nam 

cách mạng thanh niên. Nhƣng thực chất của sự phân liệt đó là một sự trƣởng thành 

trong phong trào công nhân và phong trào yêu nƣớc Việt Nam. Đồng thời, sự phân 

liệt đó cũng có nghĩa là quá trình bônsêvích hóa trong tổ chức cách mạng ấy càng 

đƣợc đẩy mạnh. 

Ngày 16-6-1929, tại số nhà 312, phố Khâm Thiên, Hà Nội, các đại biểu tân tiến 

trong tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ đã họp Hội nghị quyết 



định thành lập Đông Dƣơng cộng sản Đảng, ra Tuyên ngôn, Chính cương, Điều 

lệ, thành lập các cơ quan tuyên truyền, trong đó có tờ báo Búa liềm. Hội nghị đã 

bầu ra Ban Trung ƣơng lâm thời. Đây là một sự kiện lịch sử hết sức quan trọng 

trong quá trình vận động tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Là thành 

viên tích cực tham gia các hoạt động của hội nghị, Đặng Xuân Khu trở thành một 

trong những đảng viên đầu tiên của Đông Dƣơng cộng sản Đảng. 

Ngay sau khi ra đời, Đông Dƣơng cộng sản Đảng đã đi vào hoạt động thực tiễn hết 

sức khẩn trƣơng và phát triển tổ chức trên phạm vi cả nƣớc. Riêng hoạt động của 

Ban tuyên truyền của Đông Dƣơng cộng sản Đảng, do đồng chí Trịnh Đình Cửu - 

Ủy viên Trung ƣơng lâm thời phụ trách - cho ra tờ báo Búa liềm - cơ quan ngôn 

luận của Đảng
6
, Đặng Xuân Khu đƣợc phân công làm công tác biên tập

7
. 

Báo Búa liềm phản ánh đời sống bần cùng của nhân dân ta, lên án sự bóc lột thậm 

tệ của thực dân, phong kiến, vạch trần chính sách ngu dân của đế quốc Pháp. Báo 

đƣa tin về các cuộc bãi công của thợ thuyền, kêu gọi quần chúng tham gia vào 

công hội, nông hội, ủng hộ Cách mạng tháng Mƣời Nga và đứng lên đấu tranh 

dƣới sự lãnh đạo của Đông Dƣơng cộng sản Đảng
8
. 

Mặc dù hình thức và nội dung còn sơ lƣợc, nhƣng báo Búa liềm đã góp phần tích 

cực vào việc khơi dậy tinh thần yêu nƣớc và tuyên truyền, quảng bá chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào Việt Nam. 

Hoạt động trong Ban tuyên truyền của Đảng, Đặng Xuân Khu tích cực tham gia 

tuyên truyền, vận động trong giới trí thức sinh viên và binh lính. 

Tháng 9-1929, Tổng hội sinh viên đƣợc tổ chức và ra báo Người sinh viên. Đặng 

Xuân Khu đƣợc cử làm chủ bút của tờ báo này. 



Cuối năm 1929, Đặng Xuân Khu bỏ học để tham gia hoạt động cách mạng
9
. Từ 

đây, anh bắt đầu sự nghiệp của một nhà cách mạng chuyên nghiệp, hiến dâng cả 

cuộc đời cho độc lập của dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào mình. 

Mùa Hè 1929 An Nam cộng sản Đảng ra đời. Theo dõi và thấy đƣợc sự lớn mạnh 

của phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dƣơng, Đông Dƣơng cộng sản Đảng 

cử đồng chí Đỗ Ngọc Du (tức Phiếm Chu) sang Hồng Kông gặp đại diện của An 

Nam cộng sản Đảng để bàn việc hợp nhất Đảng. Sự việc không thành do hai bên 

không thống nhất đƣợc với nhau về một số vấn đề, nhƣng chủ yếu là do chƣa có 

một ngƣời đủ uy tín đứng ra lãnh đạo. Nhƣ một sự tất yếu của lịch sử, giữa lúc đó, 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm (Thái Lan) đến Quảng Châu. Trên danh nghĩa đại 

diện của Quốc tế cộng sản, Ngƣời triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 

ở Việt Nam và bắt đầu họp ở Cửu Long (Hồng Kông) từ ngày 6-1-1930. Các đại 

biểu đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản để lập thành một đảng duy nhất. 

Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đƣợc thành lập và Đặng Xuân Khu trở thành 

đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cách mạng nƣớc ta bƣớc vào giai đoạn phát triển mới. 

Dƣới sự thống trị của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam ngày càng lâm vào suy 

thoái. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) của chủ nghĩa tƣ bản tác động mạnh 

đến nƣớc ta cùng với nạn đói trầm trọng do mất mùa, làm cho tình hình kinh tế - xã 

hội đất nƣớc ngày càng suy sụp, đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. Tình trạng 

công nhân thất nghiệp tăng lên; thợ thủ công và những ngƣời buôn bán lâm vào 

tình trạng phá sản; viên chức bị sa thải hàng loạt... Chính sách khủng bố về chính 

trị, chèn ép và bóc lột không giới hạn về kinh tế, ngu dân về văn hoá của thực dân 

Pháp làm cho đời sống mọi mặt của nhân dân ta ngày càng khốn cùng. 



Tình hình chính trị nƣớc ta cũng có nhiều biến động mới. Cuộc khởi nghĩa của Việt 

Nam Quốc dân Đảng tiến hành vào đêm mùng 9 rạng ngày 10-2-1930 ở Yên Bái 

và một số địa phƣơng thuộc Bắc Kỳ bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Nhiều đảng 

viên của Việt Nam Quốc dân Đảng, trong đó có ngƣời đứng đầu là Nguyễn Thái 

Học, phải lên máy chém. Thực dân Pháp thực hiện chính sách khủng bố trắng, liên 

tục tiến hành các cuộc bắt bớ những ngƣời yêu nƣớc. Các tổ chức cơ sở của Việt 

Nam Quốc dân Đảng hầu nhƣ tan rã. Trên vũ đài chính trị, vai trò của giai cấp tƣ 

sản Việt Nam cũng kết thúc theo sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

Mặc dù mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo các tầng lớp nhân 

dân tiến hành các cuộc đấu tranh mạnh mẽ, mà đỉnh cao là phong trào Xôviết 

Nghệ - Tĩnh (1930-1931), thúc đẩy cuộc đấu tranh yêu nƣớc của nhân dân trên mọi 

miền đất nƣớc. 

Hoảng sợ trƣớc cao trào cách mạng lên cao và lo ngại trƣớc ảnh hƣởng ngày càng 

rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân, thực dân Pháp mở 

chiến dịch khủng bố cực kỳ tàn bạo bằng mọi thủ đoạn nhằm tiêu diệt Đảng Cộng 

sản, dập tắt phong trào cách mạng. Hàng vạn cán bộ, đảng viên và chiến sĩ cách 

mạng yêu nƣớc bị bắt, bị giết. Nhà tù chật ních các đảng viên cộng sản và những 

ngƣời yêu nƣớc khác. 

Trong số những đảng viên cộng sản bị thực dân Pháp bắt có đồng chí Đặng Xuân 

Khu. 

2.2. Trong ngục tù đế quốc 

Ngày 14-11-1930, Đặng Xuân Khu đƣợc tổ chức giao nhiệm vụ đến khu vực chân 

Cột Cờ Hà Nội, gặp một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp để nhận một tài liệu có 

nhan đề: "Chúng nó chuẩn bị chiến tranh nhƣ thế nào?". Đúng giờ, Đặng Xuân 



Khu vừa tới chỗ hẹn đã bị cảnh binh ập đến bắt giải về Sở mật thám. Sau đó, chúng 

đƣa anh vào giam ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. 

Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng từ những năm cuối thế kỷ XIX, nằm 

giữa lòng Hà Nội. Diện tích nhỏ, cách ly với đƣờng phố là bức tƣờng đá cao, trên 

còn có dây điện trần, ở bốn góc có chòi lính canh nghiêm ngặt suốt ngày đêm. 

Ngoài những dãy nhà giam, Hỏa Lò còn có xà lim đặc biệt để nhốt những ngƣời tù 

đƣợc xem là nguy hiểm, hoặc để phạt những tù nhân "cứng đầu". Đặng Xuân Khu 

nhiều ngày bị nhốt trong xà lim đặc biệt này và bị mật thám Pháp tiến hành thẩm 

vấn suốt ngày đêm để moi tin tức về tổ chức đảng, tra hỏi về các cơ sở bí mật, vì 

chúng biết anh là một đầu mối quan trọng. Kẻ địch dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn 

nhƣng trƣớc sau chúng chỉ nhận đƣợc từ anh câu trả lời: Không biết! 

Cùng bị giam chung khám với Đặng Xuân Khu, ngoài các đảng viên cộng sản còn 

có nhiều ngƣời tù là đảng viên Quốc dân Đảng. Dù có chung mục tiêu chống đế 

quốc, giải phóng dân tộc, nhƣng con đƣờng đi khác nhau, nên lúc đầu, những 

ngƣời tù Quốc dân Đảng thƣờng xuyên tranh cãi, thậm chí gay gắt với các đảng 

viên cộng sản. Các cuộc tranh luận trực tiếp về tƣ tƣởng, lý luận, chính trị... giữa 

"Quốc" và "Cộng" diễn ra bằng hình thức đấu khẩu kéo dài suốt cả năm 1930-

1931. Sang tới năm 1932, khi bắt đầu xuất hiện báo trong tù, hai bên "Quốc -

 Cộng" bắt đầu phát biểu chính kiến bằng các bài viết trên mặt báo. 

Những ngƣời cộng sản cho ra đời tờ báo Lao tù đỏ, sau đó đổi thành Lao tù tạp 

chí. Các tờ báo khác nhƣ Con đường chính, Bônsêvíchcũng lần lƣợt đƣợc bí mật 

phát hành trong các nhà giam. Phía Quốc dân Đảng cũng có các tờ báo nhƣ Đuốc 

đưa đường của những đảng viên Quốc dân Đảng ly khai và tờ Đường cách 

mạng của các đảng viên Quốc dân Đảng chống cộng
10

. Nhạo báng "trình độ văn 

hóa thấp" của những ngƣời cộng sản, tờ Đường cách mạng của một số tù nhân 

Quốc dân Đảng liên tục viết bài công kích. 



Mặc dù thƣờng xuyên bị nhốt trong xà lim tối, vì bị coi là "phần tử nguy hiểm", 

ban đêm bị cùm chân, Đặng Xuân Khu vẫn đƣợc chi bộ tín nhiệm phân công làm 

chủ bút tờ Con đường chính để viết bài tranh luận với những ngƣời Quốc dân 

Đảng
11

. Cùng tham gia viết bài cho báo Con đường chính còn có các đồng chí 

Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Trần Quang Tặng, Nguyên Văn Ngạn... 

Với bút danh Cây Xoan, Đặng Xuân Khu đã viết nhiều bài trên báo Con đường 

chính với những luận cứ khoa học, lôgích chặt chẽ, anh lần lƣợt bác bỏ những quan 

điểm mơ hồ, phản khoa học của một số đảng viên Quốc dân Đảng mà đại diện là 

Nghiêm Toản với khái niệm về Tổ quốc
12

. Tác giả Cây Xoan phân tích rằng, mất 

Tổ quốc là mất chủ quyền định đoạt vận mệnh của đất nƣớc; mất quyền tự mình 

cai trị lấy mình cũng nhƣ quyền phát triển kinh tế, quyền thu các thứ thuế, quyền 

có quân đội riêng, quyền bang giao với nƣớc ngoài...; tóm lại là quyền tự chủ dân 

tộc, chứ không phải những thứ lãng mạn, mơ hồ nhƣ ông Nghiêm Toản nói. Tác 

giả Cây Xoan cũng giải thích thái độ đúng đắn của những ngƣời cộng sản về chiến 

tranh và kịch liệt phê phán luận điểm sai trái của Quốc tế thứ hai trong Chiến tranh 

thế giới thứ nhất đã lợi dụng hai chữ "Tổ quốc" để mê hoặc giai cấp công nhân các 

nƣớc ủng hộ và tham gia chiến tranh mà thực chất là bảo vệ lợi ích của giai cấp tƣ 

sản. Ở một khía cạnh khác, tác giả khẳng định rằng, ngƣời cộng sản nhắc lại câu 

nói của Mác "Giai cấp vô sản không có Tổ quốc" là muốn nói: ngay ở một nƣớc 

độc lập, không kể thuộc địa, thì bao nhiêu quyền lợi cũng bị giai cấp tƣ sản chiếm 

hết, ngay cả nhân phẩm, giá trị của con ngƣời mà bọn tƣ sản thƣờng khoe khoang 

lừa bịp là tự do, bình đẳng, thì chẳng qua cũng chỉ là tự do đi làm thuê với đồng 

lƣơng rẻ mạt. Tổ quốc ta bị đế quốc chiếm làm thuộc địa, thì chúng ta phải đồng 

lòng quyết chí mà giành lại. 

Trình bày quan điểm của những ngƣời cộng sản đối với vấn đề khởi nghĩa, thông 

qua sự kiện khởi nghĩa Yên Bái, tác giả Cây Xoan tỏ rõ sự kính trọng tinh thần yêu 



nƣớc của các chiến sĩ tham gia khởi nghĩa, nhƣng đồng thời cũng phân tích để thấy 

những hạn chế trong cách nhìn nhận thời cơ, chƣa đánh giá đúng về so sánh lực 

lƣợng của Quốc dân Đảng với thế và lực của kẻ thù... dẫn đến thất bại không tránh 

khỏi. Nhân đây, tác giả cũng nêu ra quan điểm về khởi nghĩa vũ trang giành chính 

quyền theo lý luận cách mạng của các nhà kinh điển Mác - Lênin. 

Với thái độ khách quan, khoa học, qua các bài báo, Đặng Xuân Khu và các đồng 

chí đã từng bƣớc làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, soi rọi nó với thực tiễn khách 

quan để khẳng định chân lý. Các bài báo đƣợc thể hiện với thái độ nghiêm túc 

khiến cho nhiều đảng viên Quốc dân Đảng từ khâm phục đi tới giác ngộ và có 

khuynh hƣớng thân cộng sản, thậm chí có ngƣời tuyên bố ly khai Quốc dân Đảng. 

Chính vì vậy, một số lãnh tụ Quốc dân Đảng chống cộng tức tối, đe dọa trả thù và 

ngầm báo cho mật thám nhiều lần tổ chức khám xét tịch thu báo, tài liệu và mỗi 

khi bắt đƣợc tài liệu, chúng lại lấy cớ tra khảo những ngƣời tù cộng sản. Đặng 

Xuân Khu nằm trong số những ngƣời tù thƣờng xuyên bị khủng bố nhƣ vậy
13

. 

Những ngày trong nhà tù Hỏa Lò, mặc dầu bị gông cùm, xiềng xích, Đặng Xuân 

Khu vừa làm báo, vừa học thêm lý luận và tích cực tham gia sinh hoạt trong chi bộ 

nhà tù. Anh còn làm thơ để động viên mọi ngƣời giữ vững niềm tin vào Đảng, vào 

thắng lợi của cách mạng. Bài "Tin tƣởng" do Đặng Xuân Khu sáng tác trong nhà tù 

Hỏa Lò năm 1931 đã thể hiện khí phách ấy: 

"Chí lớn nấu nung trong ngục tối, 

Sẽ đem thi thố một ngày mai"
14

. 

Sau gần một năm giam giữ, tra khảo không chứng cứ, ngày 28-9-1931, tòa án thực 

dân mở phiên xử Đặng Xuân Khu và 40 chiến sĩ cách mạng khác. Trong phiên xử 

sáng ngày 29-9-1931, tòa án thực dân khép "tội" Đặng Xuân Khu - số tù 98290 -

 làm truyền đơn cổ động cho phong trào cách mạng và vận động binh lính Pháp, 



làm và phổ biến sách cấm, phải mang án 12 năm cấm cố (tính từ ngày 19-11-1930 

đến 19-11-1942)
15

. Tuyên án xong, chúng tiếp tục giam anh ở nhà tù Hỏa Lò cho 

đến đầu năm 1933. 

Cũng trong tháng đối diện với tòa án thực dân, Đặng Xuân Khu đƣợc tin vợ đã 

sinh con trai - Đặng Xuân Kỳ. Tin vui ấy nhƣ tiếp sức mạnh cho anh vƣợt qua mọi 

thử thách ở phía trƣớc
16

. 

Cuối năm 1932, nổ ra cuộc đấu tranh tuyệt thực chống chế độ nhà tù hà khắc và 

sau đó xảy ra sự kiện vƣợt ngục của bảy tù nhân cộng sản ở nhà thƣơng Phủ Doãn. 

Sau những sự kiện này, bọn cai ngực tức tối khủng bố mạnh tay và xiết chặt hơn 

chế độ giam giữ. Các đảng viên cộng sản đều bị cùm, chúng còn cho xây thêm 

tƣờng ngăn cách giữa các phòng giam, thông tin rất khó khăn... Báo Con đường 

chínhvì thế cũng đình bản. Tuy nhiên, có thể nói Con đường chính đã kết thúc 

nhiệm vụ một cách thắng lợi, khẳng định mềm tin vào chủ nghĩa cộng sản và sứ 

mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, góp phần tƣớc bỏ vũ khí tƣ tƣởng 

và chính trị, cùng với sự tan vỡ về tổ chức của chủ nghĩa quốc gia tƣ sản của Quốc 

dân Đảng. Qua tranh luận, ngòi bút sắc sảo của tác giả Cây Xoan chẳng những làm 

tăng uy tín của những ngƣời cộng sản, mà còn thuyết phục nhiều ngƣời trong hàng 

ngũ Quốc dân Đảng tự nguyện rời bỏ lập trƣờng tƣ sản, bƣớc sang hàng ngũ những 

ngƣời cộng sản. 

Tháng 2-1933, Đặng Xuân Khu cùng 210 ngƣời tù cộng sản và Quốc dân Đảng ở 

nhà tù Hỏa Lò bị thực dân Pháp đƣa đi đày tại nhà tù Sơn La. 

Bấy giờ là tiết cuối Đông, trời lạnh, mƣa phùn. Những tù nhân gầy yếu, bị xích 

thành một đoàn dài, xiêu vẹo đi trong tiếng gió thét gào. Đặng Xuân Khu và những 

ngƣời bạn tù phải đi mất gần nửa tháng mới đến đƣợc Sơn La. Trên con đƣờng lƣu 

đày xa tắp và lạnh lùng đó, những ngƣời tù cộng sản với bàn chân rớm máu vì đá 



nhọn, sƣng phồng vì xiềng xích, có ngƣời kiệt sức đã gục ngã trƣớc khi đến đƣợc 

miền Tây Bắc xa xôi, nhƣng không một ai nản chí. 

Đoàn tù đến Sơn La ngày 3-3-1933. Đặng Xuân Khu mang số tù 318. 

Sơn La là một vùng rừng núi hiểm trở nằm ở phía tây bắc Tổ quốc, khí hậu khắc 

nghiệt. Vào những năm 1930, ở Sơn La, giao thông chƣa phát triển, việc đi lại từ 

miền xuôi lên và ngƣợc lại hết sức khó khăn. Về mặt xã hội, Pháp lợi dụng sự 

chậm phát triển của các dân tộc Sơn La để bƣng bít, chia rẽ, gây mối hằn thù với 

miền xuôi. Chúng cấm ngƣời dân tộc thiểu số học tiếng phổ thông nhằm ngăn ngừa 

sự tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản đối với đồng bào dân tộc. 

Việc toàn quyền Đông Dƣơng chọn nhà ngục Sơn La là một trong những nơi đày 

ải tù chính trị, nhằm cắt đứt mối liên lạc giữa họ với tổ chức đảng, đồng thời muốn 

dựa vào rừng thiêng nƣớc độc cùng chế độ hà khắc của nhà tù để giết dần, giết 

mòn những ngƣời tù yêu nƣớc
17

. Mặt khác, chúng muốn cách ly họ với nhân dân, 

nếu tù bỏ trốn cũng không dễ gì thoát đƣợc, núi rừng bao la, trùng điệp, thƣa dân, 

không chết đói vì lạc trong rừng thì cũng bị thú dữ ăn thịt. 

Nhà tù Sơn La đƣợc xây dựng năm 1908. Diện tích lúc đầu là 500m
2
 với hai buồng 

giam chính và bốn buồng giam phụ. Đến năm 1930, đƣợc mở rộng với diện tích 

gấp ba lần so với lúc mới xây, gồm hai nhà giam chính, một dãy xà lim ngầm có 

năm buồng lớn và một số buồng nhỏ gọi là xà lim cá nhân, nằm sâu dƣới lòng đất 

3m với một lối xuống nhỏ hẹp, có cửa sắt kiên cố khóa chặt suốt ngày đêm. Xà lim 

lớn có thể chứa đƣợc từ 5 đến 10 ngƣời tù. Còn xà lim cá nhân có gắn cùm sắt, dài 

khoảng 2m, vừa một ngƣời nằm, "dành cho" những ngƣời có án nặng. Ngƣời tù ăn, 

uống, vệ sinh cá nhân đều trong xà lim, nên lúc nào cũng hôi thối, ngột ngạt. 

Không những vậy, có lần chúa ngục còn cho bơm nƣớc phân vào phòng giam 

ngƣời tù để ép họ không đƣợc đấu tranh, khủng bố tinh thần các chiến sĩ cách 



mạng. Trong những năm tháng bị giam ở nhà tù Sơn La, Đặng Xuân Khu đã hai 

lần bị quản ngục bắt giam dƣới căn hầm sâu lạnh lẽo và hôi hám ấy. 

Cùng với sự đày ải của bọn cai ngục, khí hậu khắc nghiệt, ăn uống thiếu thốn, bệnh 

tật hiểm nghèo, ngục tù Sơn La đã giết chết biết bao chiến sĩ cộng sản. Chỉ tính từ 

tháng 2 đến tháng 9-1933, ngục Sơn La đã có 43 ngƣời chết
18

. 

Thực dân Pháp cho rằng những ngƣời tù cộng sản sẽ tuyệt vọng trƣớc cuộc sống và 

phải khuất phục trƣớc số phận khắc nghiệt. Chúng đã lầm. 

Ngay từ khi đến nhà tù, Đặng Xuân Khu đã tìm cách liên lạc với anh em đến trƣớc 

để nắm đƣợc sự chỉ đạo chung. Anh tham gia Ban lãnh đạo của tù nhân, cùng với 

các đồng chí tổ chức những cuộc đấu tranh chống chế độ lao tù. Những tài liệu mà 

anh bí mật mang theo, đƣa ra huấn luyện cho anh em, có tác dụng tốt trong việc 

nâng cao nhận thức về chủ nghĩa cộng sản. Vốn là cán bộ tuyên truyền của Đảng, 

tích lũy đƣợc nhiều kiến thức về lý luận cách mạng và kinh nghiệm đấu tranh, anh 

mang ra trao đổi, cùng anh em tù bàn luận, so sánh rút kinh nghiệm với thực tiễn. 

Cứ nhƣ vậy, mỗi ngày kiến thức của anh em lại đƣợc bồi dƣỡng, nâng cao thêm. 

Tháng 10-1933, đƣợc tin Toàn quyền Đông Dƣơng Pátxkiê lên Sơn La kiểm tra 

tình hình và khánh thành con đƣờng mang tên chúa ngục Xanhpulốp, anh em tù dự 

đoán, viên chúa ngục Xanhpulốp thế nào cũng mời Pátxkiê đến ngục Sơn La để 

chúng tâng công với quan thầy trong việc đàn áp tù cộng sản. Vì vậy, nhân cơ hội 

này, anh em tù chính trị quyết định tổ chức đƣa yêu sách và đấu tranh tố cáo tội ác 

của chế độ nhà tù trƣớc viên toàn quyền. Đồng chí Đặng Xuân Khu đƣợc phân 

công tham gia vào việc chuẩn bị thảo bản yêu sách và cùng Ban đại diện tù nhân 

gặp trực tiếp Toàn quyền Pátxkiê. 

Đúng nhƣ dự đoán khi đến Sơn La, Pátxkiê đƣợc Xanhpulốp đƣa vào thị sát nhà 

ngục. Chờ thời cơ thuận tiện, một đại biểu tù chính trị đã đƣa yêu sách cho Pátxkiê, 



đòi chuyển tù chính trị về đồng bằng, cải thiện chế độ ăn uống và cấp thuốc men 

cho ngƣời tù, không đƣợc đánh đập và bắt ngƣời tù làm việc nặng nhọc. Đại diện 

tù nhân còn tố cáo chế độ khắc nghiệt của nhà tù đã làm nhiều ngƣời mang bệnh và 

chết. Trƣớc sức đấu tranh mạnh mẽ đó, Pátxkiê buộc phải nhận bản yêu sách và 

hứa sẽ xem xét giải quyết. 

Khoảng giữa năm 1933, tình hình chính trị thế giới có nhiều biến chuyển theo 

hƣớng đòi mở rộng dân chủ. Công luận tiến bộ ở Pháp rất bất bình trƣớc việc nhà 

cầm quyền Pháp ở Đông Dƣơng đã bắt bớ, hành hạ nhiều tù chính trị. Theo báo 

cáo của Bộ trƣởng Bộ Thuộc địa Pháp đề ngày 13-6-1930, ở Đông Dƣơng đã có 

9.949 án chính trị, con số này tăng gấp ba lần vào năm 1933. Nhiều cuộc đấu tranh 

mạnh mẽ của nhân dân Pháp đã nổ ra đòi cải thiện bầu không khí chính trị ở Đông 

Dƣơng. 

Ngày 9-3-1933, một số nhân sĩ, trí thức Pháp tiến bộ cùng một số ngƣời cộng sản 

Pháp nhóm họp thành lập Ủy ban vận động đại xá tù chính trị Đông Dƣơng
19

. Ủy 

ban ra đời nhằm thức tỉnh dƣ luận Pháp đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp cải 

thiện chế độ lao tù đối với những ngƣời yêu nƣớc ở Đông Dƣơng, đồng thời xét lại 

các bản án và đại xá tù chính trị ở Đông Dƣơng. 

Ngày 16-3-1933, tại Hội bác học ở Pari, Ủy ban vận động đại xá tù chính trị đã tổ 

chức cuộc mít tinh đầu tiên với 1.200 ngƣời tham dự. 

Trƣớc sự đấu tranh quyết liệt của những ngƣời tù chính trị ở Đông Dƣơng, lại đƣợc 

đông đảo nhân dân Đông Dƣơng và dƣ luận tiến bộ Pháp ủng hộ, Toàn quyền 

Đông Dƣơng buộc phải ký lệnh giảm hoặc xóa bỏ một số án tử hình, đƣa một số tù 

chính trị ở ngục Sơn La về giam tại Hỏa Lò, Hà Nội. 

Đồng chí Đặng Xuân Khu và nhiều tù cộng sản khác đƣợc chuyển về Hà Nội trong 

đợt này. 



Ngày 17-11-1933, đoàn tù bắt đầu khởi hành từ Sơn La về Hà Nội. Chúng bắt 

những ngƣời khỏe đi bộ, còn ai ốm yếu đƣợc đi thuyền dọc theo sông Đà về xuôi. 

Đặng Xuân Khu thuộc số ngƣời ốm yếu nên đƣợc đi theo thuyền. 

Mất mấy ngày lênh đênh sông nƣớc, vƣợt qua những thác ghềnh hiểm trở, đoàn tù 

may mắn nguyên vẹn về tới nhà tù Hỏa Lò. Biết tin đồng chí Đặng Xuân Khu trở 

về, các đồng chí trong tù đã viết thƣ thăm hỏi và thông báo cho đồng chí biết tình 

hình của chi bộ đảng trong tù. 

Sau một thời gian tìm hiểu tình hình, Đặng Xuân Khu đã cùng một số đồng chí 

trung kiên bàn bạc, quyết định phƣơng thức hành động chung. Thay mặt chi bộ, 

anh viết báo cáo gửi ra cho tổ chức đảng ở bên ngoài để tổ chức nắm đƣợc tình 

hình trong nhà tù Hỏa Lò; cắt cử những đồng chí có trình độ tham gia vào công tác 

tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, giác ngộ cách mạng trong số anh em tù thƣờng 

phạm. 

Về vấn đề tổ chức sinh hoạt đảng trong tù, trong nội bộ các đảng viên cộng sản ở 

Hỏa Lò cũng có các ý kiến khác nhau. Ngƣời thì cho rằng, kẻ địch đã biết là cộng 

sản rồi thì không phải bí mật, cứ tổ chức công khai. Có ý kiến cho rằng chỉ nên tổ 

chức chi bộ cho những đảng viên mang án nhẹ từ năm năm trở lại sinh hoạt, vì 

những đồng chí này mới có điều kiện tiếp tục trở lại hoạt động. Còn những ngƣời 

có án trên năm năm thì không phải sinh hoạt chi bộ, vì biết bao giờ mới đƣợc ra, 

nhƣ vậy sinh hoạt cũng không giải quyết đƣợc gì. 

Đồng chí Đặng Xuân Khu lắng nghe các ý kiến rồi họp với các đồng chí trong Ban 

chi ủy là Nguyễn Lƣơng Bằng, Bùi Vũ Trụ... tìm cách phân tích cho đảng viên 

trong tù hiểu rõ nguyên tắc trong bất cứ hoàn cảnh nào mọi đảng viên cũng phải 

sinh hoạt trong tổ chức, chịu sự lãnh đạo của tổ chức đảng. Bằng cách nhƣ vậy, 

đồng chí Đặng Xuân Khu và các đồng chí trong Ban chi uỷ đã củng cố lại tổ chức 



và sinh hoạt của chi bộ trong nhà tù Hoả Lò, củng cố đội ngũ trƣớc sự khủng bố 

ngày càng dữ dội của kẻ thù. 

Qua bốn năm chống địch khủng bố trắng (1931- 1935), nhiều tổ chức cơ sở đảng 

dần dần đƣợc khôi phục và phát triển ở nhiều nơi, ảnh hƣởng của Đảng đƣợc mở 

rộng. Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra tại nhiều địa phƣơng. 

Thực dân Pháp lo sợ trƣớc tình hình này đã quyết định chuyển một số tù chính trị ở 

Hỏa Lò mà chúng xếp vào loại nguy hiểm ra Côn Đảo. Những ngƣời ốm yếu thì 

đày lên Sơn La. Đặng Xuân Khu thuộc danh sách đi Sơn La. 

Tháng 5-1935, Đặng Xuân Khu cùng 50 tù cộng sản khác có mặt tại nhà tù Sơn La. 

Đây là lần thứ hai, Đặng Xuân Khu bị đày lên nhà tù Sơn La. 

Tới ngục Sơn La lần này, Đặng Xuân Khu và các tù chính trị khác bị bọn cai ngục 

quản thúc rất chặt chẽ và bắt lao dịch nặng nhọc. Phải lao động khổ sai, ăn 

uống cực khổ, song không vì thế mà những ngƣời cộng sản giảm sút tinh thần 

tranh đấu. Đặng Xuân Khu đã viết bài thơ "Lấy củi": 

"Rủ nhau lấy củi sƣờn non, 

Chim kêu vƣợn hót bồn chồn ruột gan.   

Đồng bào đau xót lầm than, 

Mà ai nắng xế, sƣơng tan qua ngày! 

Đốt cho tiêu kiếp tù đày, 

Cho bừng lửa hận, biết tay anh hùng. 

Có về không, có về không? 

Bƣớc mau, mau bƣớc non sông đợi chờ"
20

. 

Đặng Xuân Khu cùng với đồng chí Sao Đỏ (Nguyễn Lƣơng Bằng) và một số đồng 

chí khác... họp bàn phải tổ chức lại cuộc sống trong nhà tù, phải bảo vệ tính mạng 



và sức khỏe cho nhau trƣớc sự đàn áp của kẻ thù. Để lãnh đạo mọi mặt hoạt động 

trong tù, các đồng chí quyết định khôi phục Ủy ban nhà tù
21

 đã đƣợc lập ra từ năm 

1933, nhƣng có thời gian bị gián đoạn. Đồng chí Đặng Xuân Khu đƣợc cử làm chủ 

tịch
22

. Ủy ban hoạt động theo hình thức tự quản và đƣợc chia thành năm ban: Ban 

trật tự trong; Ban trật tự ngoài; Ban hợp tác xã; Ban nhà bếp và Tổ nhà thuốc. Nhờ 

có các ban này, ủy ban duy trì đƣợc trật tự trong và ngoài nhà tù, hạn chế việc cai 

ngục ức hiếp tù nhân và cũng là cơ sở để thành lập chi bộ trong tù. Bên cạnh các 

hoạt động củng cố tổ chức của Đảng ở trong tù, vƣợt lên tất cả những khó khăn 

trong nhà tù thực dân, với nghị lực phi thƣờng, Đặng Xuân Khu đã viết xong cuốn 

sách Chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa cải lương.Cuốn sách là một bản án 

kết tội chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dƣơng và đồng minh của chúng là chủ 

nghĩa cải lƣơng; đồng thời là luận chứng sinh động về một khả năng tạo nên cao 

trào cách mạng mới đấu tranh chống chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình ở 

Việt Nam. Cuốn sách luận chứng cách mạng Đông Dƣơng cần phải chuẩn bị mọi 

mặt để sẵn sàng bƣớc vào trận chiến đấu mới, chờ thời cơ, chuẩn bị tiến những 

bƣớc cao hơn. 

Viết xong cuốn sách nói trên, Đặng Xuân Khu tổ chức lớp huấn luyện chính trị và 

dùng ngay cuốn sách vừa viết làm tài liệu huấn luyện, trang bị cho anh em trong tù 

một nhận thức mới về thời cuộc. 

Từ năm 1935 trở đi, tình hình chính trị thế giới có nhiều biến chuyển mau lẹ. Mâu 

thuẫn giữa các nƣớc đế quốc ngày càng gay gắt. Đế quốc Đức, Italia và Nhật câu 

kết chuẩn bị gây chiến tranh. Mâu thuẫn giữa các nƣớc đế quốc với Liên Xô cũng 

rất sâu sắc. Phong trào đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hoà 

bình nổi lên ở nhiều nƣớc. 

Tháng 7-1935, Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản đƣợc tổ chức ở Mátxcơva 

(Liên Xô) đã xác định kẻ thù trƣớc mắt của nhân dân thế giới lúc này không phải là 



chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít; nhiệm vụ trƣớc mắt của giai 

cấp công nhân lúc này chƣa phải là đấu tranh đánh đổ toàn bộ chủ nghĩa tƣ bản mà 

là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, giành dân chủ và hoà bình, bảo vệ Liên Xô. 

Thực hiện sự chuyển hƣớng chiến lƣợc cách mạng của Quốc tế cộng sản, các đảng 

cộng sản ra sức vận động thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi chống phát xít. Tại 

Pháp, tháng 4-1936, Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt đã 

thắng thế, giành đƣợc thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử và thành lập chính 

phủ phái tả. Mặt trận nhân dân Pháp nêu ra việc thả tù chính trị, cử các phái đoàn 

điều tra tình hình thuộc địa, đặc biệt ở Bắc Phi và Đông Dƣơng, thi hành một số cải 

cách xã hội cho giới lao động. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, đáp ứng nguyện 

vọng của các tầng lớp nhân dân, căn cứ vào so sánh lực lƣợng, tháng 7-1936, Ban 

lãnh đạo của Đảng ta họp ở Thƣợng Hải đã kịp thời định ra đƣờng lối, phƣơng 

pháp tổ chức và đấu tranh trong thời kỳ mới. 

Trƣớc thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp, dƣới sự lãnh đạo của Đảng, phong 

trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình, 

đòi trả tự do cho tù chính trị phát triển mạnh. Tháng 9-1936, Thủ tƣớng Chính phủ 

Mặt trận nhân dân Pháp tuyên bố "đại xá" tù chính trị ở Đông Dƣơng. Nắm đƣợc 

tình hình đó, tù chính trị ở nhà tù Côn Đảo nổi dậy đấu tranh đòi thả tù. Nhờ vậy, 

hơn 200 chiến sĩ cách mạng đƣợc trở về đất liền. Nhà cầm quyền Pháp ở Đông 

Dƣơng cũng buộc phải thả một số tù chính trị ở ngục Sơn La và một số nhà tù 

khác
23

. 

Ngày 29-9-1936, đồng chí Đặng Xuân Khu và hàng chục tù chính trị đƣợc trả tự 

do. 



Từ Sơn La, Đặng Xuân Khu và những ngƣời đƣợc thả trong chuyến này đi thuyền 

xuôi về Hà Nội. Sở mật thám Hà Nội tuyên bố lệnh quản thúc rồi cho ngƣời tù trở 

về quê hƣơng. Đặng Xuân Khu về làng Hành Thiện đoàn tụ với gia đình. Cha mẹ, 

vợ con, cùng bà con cô bác đón anh trong niềm xúc động sâu sắc. Tình cảm đó 

giúp anh tăng thêm sức mạnh để bƣớc vào trận chiến đấu mới. 

2.3. Lãnh đạo báo chí của Đảng 

Cuối năm 1936, đầu năm 1937, sau phong trào Đại hội Đông Dƣơng, Đảng lại đẩy 

mạnh cuộc vận động và tổ chức quần chúng biểu dƣơng lực lƣợng bằng cách đi 

đón phái viên của Chính phủ Pháp - Gôđa và đƣa yêu sách cho Chính phủ Pháp. 

Tháng 3 và tháng 7-1937, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã họp và 

nhấn mạnh phải có phƣơng pháp tổ chức mới để thực hiện đƣờng lối chính trị, tận 

dụng khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp nhằm tổ chức, đoàn kết quần chúng 

mong mặt trận chống phản động thuộc địa, chống phát xít, đòi tự do, cơm áo hoà 

bình. Đẩy mạnh hoạt động báo chí công khai phục vụ cho cuộc đấu tranh cách 

mạng là một hoạt động mới và nổi bật của Đảng lúc này. 

Sum họp với gia đình ít ngày, đồng chí Đặng Xuân Khu thông báo với Tri huyện 

Xuân Trƣờng, nơi quản thúc, lý do không biết làm ruộng phải đi Hà Nội để kiếm 

sống rồi từ biệt gia đình ra Hà Nội hoạt động. 

Đến Hà Nội, đồng chí đi dạy học tƣ để kiếm sống và hoạt động cách mạng. Đặng 

Xuân Khu nhanh chóng bắt liên lạc với nhiều bạn tù chính trị mới đƣợc trả tự do, 

bắt tay ngay vào tìm hiểu tình hình và tham gia thực hiện nhiệm vụ mới của Đảng. 

Đồng chí đƣợc tổ chức phân công tham gia Ban biên tập của báo  Le Travail
24

, một 

tờ báo của Đảng xuất bản theo Luật báo chí của Pháp
25

. 

Là Giám đốc chính trị chịu trách nhiệm về mặt chính trị của tờ báo, Đặng Xuân 

Khu viết nhiều bài đả phá những quan điểm sai lầm của một số phần tử tờrốtkít 



(nhƣ Huỳnh Văn Phƣơng), bảo vệ đƣờng lối của Đảng. Nhờ đó, phong trào quần 

chúng bị chặn lại từ cuộc vận động Đại hội Đông Dƣơng tháng 9-1936 đã nhanh 

chóng lấy lại khí thế và từng bƣớc đi lên vững chắc. Tờ Le Travail không chỉ phát 

hành trong nƣớc, mà qua các cơ sở bí mật của Đảng trong các thủy thủ tàu viễn 

dƣơng, báo đƣợc gửi tới Đảng Cộng sản Pháp và một số trí thức dân chủ tiến bộ ở 

Pháp. Có lẽ, qua Đảng Cộng sản Pháp, tờ báo này đến với Nguyễn Ái Quốc khi đó 

đang hoạt động ở Liên Xô
26

. Điều đó chứng tỏ tiếng nói và ảnh hƣởng của Đảng ta 

thông qua con đƣờng báo chí đã vƣợt ra phạm vi quốc tế. 

Trƣớc ảnh hƣởng ngày càng sâu rộng của Le Travail, chính quyền thực dân tìm đủ 

mọi thủ đoạn để đóng cửa tòa báo sau bảy tháng hoạt động
27

. 

Đầu năm 1937, đồng chí Đặng Xuân Khu đƣa vợ và con trai lên Hà Nội thuê nhà 

số 80, phố Hàng Bạc làm nơi ở và nơi gặp gỡ, giúp đỡ nhiều chiến sĩ cách mạng 

khác
28

. 

Le Travail bị đóng cửa nhƣng Đặng Xuân Khu và các biên tập viên, phóng viên 

vẫn tiếp tục nhiệm vụ, chỉ khác là dƣới tên của tờ báo mới (đƣợc thành lập trƣớc 

lúc Le Travail bị đóng cửa một tháng) mang tên Rassemblement (Tập hợp), tiếp đó 

là tờ En avant! (Tiến lên) vào tháng 3-1937. Là tiếng nói của Đảng Cộng sản, đại 

diện và bênh vực cho quyền lợi của nhân dân lao động, tố cáo mọi sự xấu xa, hủ 

bại của chính quyền thực dân và bọn tay sai, nên các tờ báo này chỉ hoạt động 

đƣợc trong một thời gian ngắn là bị nhà cầm quyền thực dân đóng cửa. 

Sau khi đƣợc bổ sung nhiều cán bộ mới ở tù ra, Uỷ ban sáng kiến - tên gọi của Ban 

vận động thành lập Xứ uỷ Bắc Kỳ - có thêm nhiều cán bộ giàu kinh nghiệm và 

đƣợc tổ chức thành hai bộ phận: một bộ phận hoạt động công khai, một bộ phận 

hoạt động bí mật. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ hoạt động ở bộ phận bí mật. Uỷ ban 

sáng kiến phân công đồng chí Tô Hiệu về công tác tại Hải Phòng, Quảng Ninh, 

đồng chí Hoàng Văn Thụ về hoạt động ở các vùng dân tộc thiểu số phía bắc. Đồng 



chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Minh và Trần Quý Kiên phụ trách công tác chắp 

nối liên lạc với các đồng chí ở Trung Kỳ, đồng thời trực tiếp tham gia khôi phục và 

phát triển các cơ sở đảng ở Hà Nội và các vùng phụ cận. Đồng chí Đặng Xuân Khu 

đƣợc phân công đảm trách cơ quan tuyên truyền. 

Dƣới sự chỉ đạo của Uỷ ban sáng kiến, các tổ chức đảng lần lƣợt đƣợc lập lại ở Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... Công tác phát triển đảng đƣợc đẩy mạnh làm cho 

số lƣợng đảng viên tăng lên, lực lƣợng của Đảng ngày càng lan rộng khắp trên địa 

bàn và các ngành trọng yếu. Đánh giá về vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ mới ở 

tù ra đƣợc bổ sung cho các địa phƣơng, đặc biệt trong công tác khôi phục và phát 

triển các cơ sở đảng, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng ta đã khẳng định trong một 

báo cáo gửi Quốc tế cộng sản: "Việc tổ chức lại các tổ chức của Đảng có thể tiến 

hành khá nhanh, đó là nhờ hoạt động của các cựu tù chính trị đƣợc ân xá sau thắng 

lợi của Mặt trận bình dân ở Pháp"
29

. 

Trên cơ sở sự phát triển của tổ chức đảng, yêu cầu lập lại Xứ uỷ Bắc Kỳ để thống 

nhất lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh trở nên cấp thiết. 

Tháng 3-1937, Hội nghị thành lập Xứ uỷ lâm thời Bắc Kỳ đƣợc tiến hành. Tham 

gia hội nghị này có các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Tú Hƣu, Nguyễn Văn 

Minh, Lƣơng Khánh Thiện, Đặng Xuân Khu, Tô Hiệu, Hạ Bá Cang, Đinh Xuân 

Nha, Trần Quý Kiên, Trần Cung... Hội nghị đã cử đồng chí Lƣơng Khánh Thiện 

làm Bí thƣ Xứ uỷ lâm thời Bắc Kỳ, kiêm Bí thƣ Thành uỷ Hà Nội. Đồng chí 

Nguyễn Văn Cừ đƣợc bầu vào Ban lãnh đạo của Xứ uỷ và đƣợc Xứ uỷ phân công 

làm đại diện của Xứ uỷ bên cạnh Trung ƣơng Đảng. Đồng chí Đặng Xuân Khu 

đƣợc cử làm Xứ ủy viên, phụ trách những hoạt động tuyên truyền công khai, nửa 

hợp pháp và hợp pháp, đặc biệt là chỉ đạo mặt trận văn hóa, báo chí, đồng thời làm 

một số công tác bí mật của Xứ ủy. 



Tận dụng đƣợc thời đoạn khá thuận lợi của tình hình chính trị với phong trào dân 

chủ, dƣới sự chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Khu, những tờ báo cách mạng đã có 

nhiều tiến bộ về nội dung, hình thức. Báo chí cách mạng nƣớc ta đã đóng vai trò to 

lớn trong tuyên truyền chủ trƣơng của Đảng, tập hợp quần chúng, và thông qua các 

hoạt động này, đã đào tạo đƣợc một đội ngũ cán bộ báo chí cách mạng vững vàng 

về chính trị và nghiệp vụ. 

Năm 1938, nguy cơ Chiến tranh thế giới thứ hai đến gần. Chính phủ Pháp ngả dần 

về phía hữu và bọn phản động thuộc địa ra sức đàn áp phong trào cách mạng ở 

Đông Dƣơng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ năm (tháng 3-1938), 

xác định nhiệm vụ trung tâm là thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dƣơng, đề ra 

những chủ trƣơng cụ thể về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, các 

tầng lớp tiểu tƣ sản thành thị và tƣ sản dân tộc, địa chủ nhỏ. Hội nghị nhắc nhở đấu 

tranh chống khuynh hƣớng tả, đồng thời chống khuynh hƣớng hữu khuynh coi 

thƣờng phong trào đấu tranh của công nông và thiếu kiên quyết trong việc chống 

bọn tờrốtkít... Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thƣ của 

Đảng thay đồng chí Hà Huy Tập. 

Sau Hội nghị Trung ƣơng lần thứ năm (tháng 3-1938), đồng chí Đặng Xuân Khu 

vẫn đƣợc Trung ƣơng Đảng phân công là ngƣời chỉ đạo các hoạt động báo chí công 

khai của Đảng ở Bắc Kỳ. Đồng chí thƣờng có các buổi làm việc với Tổng Bí thƣ 

Nguyễn Văn Cừ về công tác tuyên truyền nói chung và công tác xuất bản báo chí 

công khai của Đảng ở Hà Nội nói riêng, nhất là tờ Tin tức. 

Báo Tin tức là tờ báo công khai của Đảng có trụ sở tại số nhà 105, phố Henry De 

Orléan, Hà Nội (nay là phố Phùng Hƣng)
30

. Nhiều lần Tổng Bí thƣ Nguyễn Văn 

Cừ đã tới làm việc với ban biên tập toà soạn báo Tin tức. Các phóng viên, biên tập 

viên hầu hết là cựu tù chính trị: ông Trần Huy Liệu (chủ bút), Lƣơng Văn Tuân 

(quản lý) và các đồng chí lãnh đạo của Đảng trong vai ký giả và biên tập viên nhƣ: 



Trần Đình Long (bút danh Lƣơng Phong), Đào Duy Kỳ (bút danh Trƣờng Sơn), 

Khuất Duy Tiến (bút danh Tô Dân), Nguyễn Văn Năng (bút danh Thôn Dân) 

v.v.. Đồng chí Đặng Xuân Khu đảm nhiệm chức Giám đốc chính trị của tờ Tin 

tức
31

. Dấu ấn lãnh đạo và tổ chức báo chí cách mạng của Đặng Xuân Khu đặc biệt 

in đậm trên báo Tin tức. Các đồng chí bàn bạc và nhất trí thành lập Nhóm Tin tức 

làm nòng cốt tập hợp một số tờ báo tiến bộ khác, với nội dung hoạt động: tuyên 

truyền công khai cho Mặt trận dân chủ - ban đầu là Mặt trận bình dân. Do tính chất 

định hƣớng của tờ báo, trong thời gian này, hầu hết những bài xã luận và bình luận 

chính trị trên báo đều do Giám đốc chính trị Đặng Xuân Khu viết, ký bút danh 

"T.t." (Tm tức), đề cập các vấn đề tự do, công lý và hoà bình. 

Theo sự phân công của Xứ uỷ Bắc Kỳ, đồng chí Đặng Xuân Khu trực tiếp làm Bí 

thƣ chi bộ phụ trách Nhóm Tin tức, với nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thành nhóm 

công khai đại diện cho Đảng ta trong Mặt trận dân chủ ở Hà Nội. Dƣới danh nghĩa 

này, Nhóm Tin tức đã liên minh với chi nhánh Đảng Xã hội (gồm cả ngƣời Pháp 

và ngƣời Việt Nam), với Nhóm Ngày nay (gồm một số trí thức tƣ sản, tiểu tƣ sản ở 

Hà Nội xung quanh tờ báo Ngày nay, nhƣng không có một hệ thống tổ chức), xúc 

tiến việc thành lập Mặt trận dân chủ ở Bắc Kỳ, gồm các thành phần nhƣ: Nhóm 

Tin tức; Đảng Xã hội; Nhóm Ngày nay; đại biểu các giới lao động, tiểu chủ, tiểu 

thƣơng, đại thƣơng gia, Đoàn Thanh niên dân chủ, Hội Phụ nữ dân chủ, v.v.. Trên 

cơ sở liên minh này, trong thực tế, Mặt trận dân chủ đã chính thức đƣợc thành lập 

ở Hà Nội. Chính từ những kinh nghiệm hoạt động của Nhóm Tin tức ở Hà Nội, 

tháng 8-1938, Trung ƣơng Đảng đã chỉ đạo cho ra báo Dân chúng và thành lập 

Nhóm Dân chúng ở thành phố Sài Gòn. 

Thực hiện chủ trƣơng tranh thủ mọi khả năng để mở rộng phong trào đấu tranh 

công khai, hợp pháp, của Trung ƣơng và Xứ uỷ Bắc Kỳ, đồng chí Đặng Xuân Khu 

chỉ đạo các báo công khai cổ động mạnh mẽ, ủng hộ quyết định cử ngƣời của Đảng 



tham gia ứng cử vào các viện dân biểu và Hội đồng thành phố, nhằm lợi dụng các 

diễn đàn này để tố cáo những chính sách phản động của chính quyền thuộc địa, bảo 

vệ và bênh vực quyền lợi của nhân dân lao động, qua đó tuyên truyền, lôi kéo 

những phần tử tiến bộ thuộc tầng lớp trên trong xã hội tham gia Mặt trận dân chủ. 

Để biểu dƣơng lực lƣợng của Mặt trận, đồng chí Đặng Xuân Khu cùng một số 

đồng chí thuộc bộ phận công tác báo chí công khai của Đảng ở Bắc Kỳ (Nhóm Tin 

tức) đã vận động chi nhánh Đảng Xã hội Pháp đứng ra xin phép nhà cầm quyền tổ 

chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao động tháng 5, vì biết họ cũng muốn dựa vào Mặt 

trận dân chủ Bắc Kỳ để chứng tỏ họ có lực lƣợng quần chúng đông đảo. Theo chủ 

trƣơng của Đảng, nhân dịp này, Mặt trận dân chủ tranh thủ áp lực quần chúng thúc 

đẩy Đảng Xã hội tiến lên một bƣớc tích cực hơn. Tuy nhiên, khi buộc phải chấp 

nhận đề nghị về tổ chức ngày kỷ niệm 1 tháng 5, nhà cầm quyền thực dân đã đƣa 

ra điều kiện kiểm soát khắt khe nhƣ: phải trình trƣớc với nhà cầm quyền các bài 

diễn văn, phát biểu tại cuộc mít tinh; không đƣợc biểu tình ngoài đƣờng phố, chỉ 

đƣợc tập trung trong khu vực Đấu Xảo; không đƣợc trƣơng cờ, biểu ngữ... 

Để cổ vũ và định hƣớng cho cuộc mít tinh ngày 1 tháng 5, đồng chí Đặng Xuân 

Khu viết bài "Chúng ta muốn gì và đòi gì", đăng lên báo Tin tức, chỉ rõ: Ngày 1 

tháng 5 ở Đông Dƣơng năm nay phải là ngày đoàn kết, thống nhất không phải của 

riêng ngƣời lao động mà còn của các hạng ngƣời yêu tự do, công lý và hòa bình...
32

 

Nhƣng diễn biến ngày kỷ niệm Quốc tế lao động 1 tháng 5 không nhƣ nhà cầm 

quyền Pháp sắp đặt. Theo chỉ đạo của Trung ƣơng, Xứ uỷ Bắc Kỳ, Thành uỷ Hà 

Nội đã huy động hơn 2,5 vạn quần chúng nhân dân ở cả nội, ngoại thành và các 

vùng phụ cận tham gia cuộc mít tinh khổng lồ này. 

Đúng 16 giờ ngày 1-5-1938, hàng chục lá cờ đỏ lớn có thêu tên các đoàn thể đƣợc 

giƣơng cao. Sau bài quốc ca Pháp (Marseillaise),những ngƣời dự mít tinh đồng 

thanh hát vang bài Quốc tế ca. Khu Đấu Xảo
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 bừng bừng khí thế cách mạng của 



quần chúng có tổ chức. Lên diễn đàn cuộc mít tinh này là các đại diện của 

chi  nhánh Đảng Xã hội Pháp, các nhóm Tin tức, Ngày nay; đại diện của các đoàn 

thể quần chúng - công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thƣơng... Các diễn văn và bài 

phát biểu đã công khai vạch trần trƣớc hàng vạn quần chúng những chính sách bóp 

nghẹt tự do dân chủ, chính sách bóc lột tàn nhẫn của chính quyền phản động thuộc 

địa; đòi thực hiện quyền tự do, dân chủ cho dân chúng... Đồng chí Đặng Xuân Khu 

cùng một số đồng chí lãnh đạo Xứ uỷ Bắc Kỳ, Thành uỷ Hà Nội cũng có mặt tại 

quảng trƣờng để kịp thời chỉ đạo cuộc mít tinh. 

Cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-

1938 là đỉnh cao của phong trào cách mạng thời kỳ Mặt trận dân chủ ở Hà Nội và 

cả nƣớc. Đây là cuộc biểu dƣơng lực lƣợng hùng hậu nhất của các tầng lớp nhân 

dân lao động, các tầng lớp tiểu thƣơng, tiểu chủ và trí thức, học sinh, sinh viên ở 

khắp nội, ngoại thành Hà Nội 

Thành công của cuộc mít tinh biểu dƣơng lực lƣợng ngày 1-5-1938 đã khẳng định 

rõ những quyết định sáng suốt của Hội nghị Trung ƣơng lần thứ năm (tháng 3-

1938), nghệ thuật phối hợp tổ chức công tác giữa các bộ phận công khai của Đảng 

ta với các bộ phận công tác bí mật, giữa các đoàn thể thành viên của Mặt trận dân 

chủ. Đánh giá sự kiện này, trong báo cáo gửi Quốc tế cộng sản, tháng 7-1939, lãnh 

tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: "lần đầu tiên Hà Nội đƣợc tổ chức ngày 1-

5 hợp pháp. Ngày đó thật là lớn và đối với Đông Dƣơng, có thể nói là vĩ đại"
34

. 

Thành công này có phần đóng góp to lớn của Nhóm Tin tức do đồng chí Đặng 

Xuân Khu phụ trách, của các đồng chí lãnh đạo Xứ uỷ Bắc Kỳ và Thành uỷ Hà 

Nội. Đây là những bài học về kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn công tác hoạt động 

công khai, về công tác tổ chức Mặt trận và sự liên minh giữa các đảng phái, tổ 

chức quần chúng trong Mặt trận dân tộc thống nhất. 



Sau cuộc mít tinh đồng chí Đặng Xuân Khu đã viết ngay bài "Cuộc biểu tình vừa 

qua đã dạy cho ta những gì?" đăng trên báo Tin tức, số 5, ra từ ngày 4 đến 11-5-

1938, đánh giá cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 là "một bƣớc thắng lợi" của anh chị 

em chiến đấu và sự kiện này chứng tỏ quần chúng đã trƣởng thành về chính trị, giai 

cấp công nhân đã trƣởng thành về tổ chức, kỷ luật. Quần chúng lao động đã biểu lộ 

sức chiến đấu mạnh mẽ và đáng kính nể với những khẩu hiệu rất đúng đắn và kịp 

thời, biết tổ chức và có kỷ luật. Cuộc mít tinh ngày 1 tháng 5 chứng tỏ giai cấp 

công nhân đã đủ lực trong tƣ cách dìu dắt các tầng lớp trung sản ra trƣờng tranh 

đấu. Quyền lãnh đạo của công nhân ngày càng bền vững và rõ rệt, thôi thúc quần 

chúng thống nhất hành động đấu tranh cho dân chủ, chống bọn tờrốtkít phá hoại 

đƣa ra "mặt trận công nông", "mặt trận những ngƣời bị bóc lột" để cản trở phong 

trào. Thực tiễn đã dạy cho chúng ta phải tin ở quần chúng, ở các đoàn thể dân chủ. 

Tác giả kêu gọi mọi ngƣời không phân biệt nòi giống tín ngƣỡng, hễ sống ở Đông 

Dƣơng hãy liên hiệp lại; mọi ngƣời yêu chuộng tự do và hoà bình hợp lại chung 

quanh giai cấp thợ thuyền Đông Dƣơng thành một mặt trận thống nhất các lực 

lƣợng dân chủ chống phát xít và chiến tranh, đồng thời mở cuộc vận động vào 

Viện dân biểu Bắc Kỳ. 

Sau tháng 5-1938, đồng chí Đặng Xuân Khu viết một loạt bài báo phân tích tình 

hình và đánh giá về sự phát triển, tiến bộ của phong trào dân chủ; chỉ ra sự cần 

thiết của việc tiến tới thành lập Mặt trận dân chủ ở Đông Dƣơng, cổ động cho việc 

thành lập Mặt trận dân chủ đòi tự do, cơm áo, hòa bình nhƣ bài "Một trách nhiệm 

của chúng ta sau ngày hội lao động" và bài "Để đi tới Mặt trận bình dân Đông 

Dƣơng - Một việc dễ làm và phải làm"
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. Các bài báo nêu rõ việc thành lập "Uỷ 

ban hành động chung" bao gồm đại biểu chi nhánh Đảng Xã hội, đai biểu của 

nhóm đồng chí Đặng Xuân Khu, đại biểu của đoàn lao động Hà Nội và nếu có thể, 

cả đại biểu anh em tiểu thƣơng nữa. Ủy ban này có trách nhiệm thực hiện sự liên 



hiệp hành động của quần chúng, tập hợp các tầng lớp nhân dân ngày một rộng để 

thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dƣơng. 

Nhằm giải thích cho nhân dân hiểu rõ hơn mục đích của việc thành lập Uỷ ban 

hành động chung, Đặng Xuân Khu viết bài "Để đi tới Mặt trận bình dân Đông 

Dƣơng - Nói rõ thêm"
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 và bài "Muốn tránh một sự hiểu lầm Mặt trận bình dân hay 

Mặt trận dân chủ"
37

. Đồng chí kêu gọi mọi ngƣời bỏ qua những thành kiến, những 

điều ngộ nhận để đi đến con đƣờng Mặt trận dân chủ và mục đích của việc thành 

lập Mặt trận này là đòi đƣợc cơm áo, hoà bình và tự do cho nhân dân. 

Để tập hợp quần chúng, chống lại luận điệu giả danh cách mạng, chia rẽ phong trào 

của bọn tờrốtkít, dƣới bút danh Qua Ninh, Đặng Xuân Khu đã viết nhiều bài báo 

lên án những thủ đoạn, hành động quấy rối, phá hoại của bọn tờrốtkít dƣới cái vỏ 

bọc cách mạng nhƣ bài: "Luận điệu "cách mạng mồm" nông nổi và vô chính trị của 

bọn tờrốtkít"; "Bọn tờrốtkít"
38

; "Để đi tới Mặt trận dân chủ Đông Dƣơng khẩu hiệu 

trống rỗng của bọn tờrốtkít"
39

; "Để đi tới Mặt trận dân chủ Đông Dƣơng hãy bắt 

tay vào việc"
40

; "Bọn tờrốtkít nói lung tung và chửi sự thực"; "Nhân bài phỏng vấn 

tờrốtkít ở báo Quốc gia của Trƣơng Tửu"
41

... Trong những bài này, đồng chí nêu rõ 

quan điểm của Đảng về việc thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dƣơng để đấu tranh 

đòi các quyền tự do dân chủ và những cải cách cần thiết cho sự tiến hóa của xứ sở, 

đồng thời vạch rõ việc chỉ bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản, gạt bỏ quyền lợi 

của các giai cấp khác theo quan điểm của bọn tờrốtkít trên thực tế là cô lập giai cấp 

vô sản; hoặc chủ trƣơng của chúng là thành lập mặt trận công nông, không đếm xỉa 

gì tới quyền lợi của các tầng lớp khác là thái độ biệt phái cô lập của bọn tờrốtkít. 

Đồng chí kết luận: Nhƣ thế tụi tờrốtkít đã mang lấy cái trách nhiệm lịch sử trƣớc 

quần chúng; chia rẽ phong trào quần chúng giữa lúc dân chúng cần phải liên hiệp 

thành một mặt trận để đòi cơm áo, hòa bình và tự do. Lịch sử đã gí thanh sắt đỏ 

vào trán bọn cách mạng mồm tờrốtkít, đã đánh dấu lấy bọn chia rẽ, bọn phá 



hoại"
42

... Những bài viết này đã góp phần tập hợp hơn nữa quần chúng đứng quanh 

Đảng, cô lập bọn tờrốtkít, đồng thời phê phán việc hợp tác vô nguyên tắc của một 

số đảng viên của Đảng với chúng. 

Để cổ động quần chúng ủng hộ chủ trƣơng đƣa ngƣời của ta ra tranh cử vào Viện 

dân biểu Bắc Kỳ, đồng chí Đặng Xuân Khu dự thảo bản "Chƣơng trình tối thiểu về 

cuộc tuyển cử của các đoàn thể mặt trận" và cùng một số ngƣời với danh nghĩa 

Nhóm Tin tức vận động Nhóm Ngày nay
43

 và chi nhánh Đảng Xã hội Pháp thoả 

thuận, nhất trí thông qua Chƣơng trình. Bản "Chƣơng trình tối thiểu về cuộc tuyển 

cử của các đoàn thể mặt trận" đƣợc đăng trên báo Tin tức, số 12, ngày 25 đến 29-6-

1938. Một tuần sau báo Ngày nay số 117
44

 và báo Đờmanh(Demain) của chi bộ 

Đảng Xã hội dịch ra tiếng Pháp và đăng lại toàn văn bài viết trên 

báo Tin tức. Chƣơng trình tối thiểu có năm mục: chính trị, pháp luật, tài chính, 

kinh tế, xã hội. Mỗi mục có nhiều điều cụ thể (tất cả 48 điều). Cuối cùng có Lời 

dặn: Những ngƣời ra ứng cử nếu tán thành chƣơng trình này và nếu đƣợc các đoàn 

thể đã thảo ra nó thừa nhận, thì phải làm giấy cam đoan trung thành với bản 

Chƣơng trình của mình đã tự do ƣng thuận. 

Trong tháng 7-1938, Đặng Xuân Khu viết bài "Hỡi các bạn cử tri"
45

 và bài "Tiếng 

gọi của nhóm Tin tức cùng anh em cử tri Hà Nội" - đăng trên báo Tin tức
46

.  Các 

bài báo này cho biết Mặt trận dân chủ đã thành lập và tuyên bố chƣơng trình ứng 

cử, tập hợp lại chống phe phản động, bợ đỡ, trục lợi, đầu cơ, chỉ rõ thủ đoạn dê tiện 

của bọn phản động và mong cử tri hãy thận trọng lá phiếu, chọn ngƣời thành thực 

bênh vực quyền lợi của mình, hãy rủ nhau đầu phiếu cho các ứng cử viên của phe 

Mật trận dân chủ. Không nên do dự, không nên giữ thái độ trung lập, lãnh đạm dối 

với việc bầu cử. Ai có quyền bầu cử hãy dùng cái quyền của mình một cách xứng 

đáng
47

. Chúng ta phải có những đại biểu tỉnh táo, cƣơng quyết để trong những giờ 

phút nghiêm trọng, có đủ năng lực đạo đạt ý nguyện của chúng ta cho Chính phủ 



và đủ tƣ cách hƣớng dẫn cho quốc dân. Những ngƣời ứng cử của phe Mặt trận dân 

chủ chính là những ngƣời có đủ năng lực ấy, đủ tƣ cách ấy. Các bạn bầu cho họ, 

tức là đòi sung sƣớng, tự do, công lý và hoà bình. Bài báo kêu gọi cử tri bỏ phiếu 

cho anh Khuất Duy Tiến -một ứng cử viên có đủ tài năng, đức độ, can đảm làm 

việc và bênh vực quyền lợi cho chúng ta. 

Tin tức đăng đủ danh sách 28 đại biểu, có địa chỉ, nơi ứng cử, là ngƣời của Mặt 

trận dân chủ, có cả đảng viên cộng sản, đảng viên xã hội là ngƣời Việt Nam và 

những nhân sĩ, trí thức. 

Cùng với xã luận của Đặng Xuân Khu, tờ Tin tức đăng tin, thơ ca cổ động cho bầu 

cử. Trong số 19 (ngày 20 đến 23-7-1938), tờ Tin tứcđăng bài của Đặng Xuân Khu 

nhan đề "Những bài học của một cuộc tổng tuyển cử", tổng kết toàn bộ cuộc tranh 

cử. Tác giả phân tích những yếu điểm và nhƣợc điểm của cuộc đấu tranh để làm 

bài học kinh nghiệm và dự bị bƣớc đƣờng đấu tranh sắp tới và chỉ rõ thắng lợi của 

Mặt trận dân chủ trƣớc hết là nhờ có "Chƣơng trình tối thiểu" hợp với quyền lợi 

của quần chúng; đoàn thể trong Mặt trận đƣợc nhân dân tín nhiệm; ý muốn thiết 

tha đòi cải cách dân chủ đang lan rộng trong nhân dân (đặc biệt, Khuất Duy Tiến 

chiến thắng vẻ vang, mặc dầu bị bác đơn hai, ba lần, không đƣợc ghi tên vào danh 

sách ứng cử viên). Bài báo cũng phân tích rõ tại sao có những lá phiếu bầu cho 

phái phản động hoặc có cử tri không đi bầu, và chỉ rõ nhiệm vụ của các thành viên 

Mặt trận dân chủ phải mở rộng tuyên truyền vận động để tập hợp những ngƣời còn 

thờ ơ với quyền lợi của mình, chƣa quan tâm đến cải cách dân chủ... Đồng chí cho 

rằng cuộc tranh cử đã dạy cho ta hai điều: phải cải cách ngay chế độ đầu phiếu, ban 

hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện sinh hoạt cho nhân dân, nhất là trƣớc sự 

hăm dọa của chủ nghĩa phát xít; và Mặt trận dân chủ phải đƣợc tăng cƣờng đoàn 

kết rộng rãi, chống chế độ phản động thuộc địa. Tác giả đòi trừng trị những điều 



phi pháp trong vụ bầu cử này
48

 và đòi phải mở rộng quyền bầu cử và bầu cử phải đi 

tới phổ thông đầu phiếu
49

. 

Sau khi hoàn thành bầu cử dân biểu, đến việc bầu cử Viện trƣởng Viện dân biểu. 

Cuộc đấu tranh giữa Mặt trận dân chủ với thế lực phản động tiếp tục diễn ra gay 

gắt. Đồng chí Đặng Xuân Khu viết bài: "Hãy gạt phăng bọn buôn dân và bảo 

hoàng khỏi ghế nghị trƣởng kỳ này"
50

phân tích sai lầm của thành viên Mặt trận dân 

chủ, là đảng viên Đảng Xã hội, đƣợc giới thiệu ra ứng cử chức Viện trƣởng lại rút 

lui một số dân biểu khác của Mặt trận dân chủ bị chúng mua phiếu để bỏ cho phe 

phản động. Bài báo kết luận: Nếu trong đám nghị viên Mặt trận dân chủ có những 

kẻ phản bội Mặt trận và lừa dối dân chúng, Mặt trận dân chủ cố nhiên không tránh 

khỏi một cái ảnh hƣởng không tốt, nhƣng cũng chính vì cái bài học gắt gao ấy mà 

chúng ta càng phải kiểm điểm và củng cố lại hàng ngũ để vƣợt qua những bƣớc 

khó khăn đi đến một mục đích đã định
51

. 

Dƣới sự chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Khu, báo Tin tức đã có những đóng góp 

quan trọng vào cuộc đấu tranh cho thắng lợi của Mặt trận dân chủ, đẩy lùi thế lực 

phản động thuộc địa, bọn tay sai của phản động thuộc địa Pháp và phát xít, bọn 

tờrốtkít, giành quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống cho đông đảo quần 

chúng, nâng cao giác ngộ chính trị và ý thức tổ chức cho các tầng lớp, trƣớc hết là 

cho quần chúng lao động. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, báo Tin 

tức còn cho đăng nhiều bài vở về văn học, nghệ thuật, với những xu hƣớng mới, 

đƣợc bạn đọc rộng rãi hoan nghênh
52

. 

Chính quyền thực dân lo ngại trƣớc ảnh hƣởng của báo Tin tức, không có cớ gì 

chúng cũng ký sắc lệnh thu hồi giấy phép, sau khi báo xuất bản số 43, ngày 15 đến 

19-10-1938. 



Ngày 21-10-1938, lấy danh nghĩa báo Tin tức, Đặng Xuân Khu viết bài bức thƣ gửi 

đi Pháp nói về tình trạng bóp nghẹt tự do báo chí, tự do đấu tranh cho dân chủ ở 

Đông Dƣơng nói chung, tờ Tin tức nói riêng, để tố cáo trƣớc dƣ luận Pháp. 

Tin tức bị đóng cửa, Xứ uỷ chủ trƣơng mua lại tờ Đời nay
53

 thêm chữ "Tập mới" 

thành Đời nay, tập mới
54

, ra số 1, ngày l-12-1938. Nhƣ vậy báo cách mạng chỉ 

vắng bóng mất một tháng rƣỡi. 

Đời nay
55

 ra khổ nhỏ hơn tờ Tin tức. Toàn bộ những ngƣời viết báo Tin tức chuyển 

sang viết báo Đời nay, tập mới. Đời nay, tập mới công bố tính chất: là một tờ báo 

chính trị, xã hội, văn chƣơng, văn học. Cũng nhƣ tờ Tin tức, đồng chí Đặng Xuân 

Khu vừa là ngƣời chỉ đạo chung, vừa viết bài về quan điểm và đƣờng lối chính 

trị,  bình luận chính trị của tờ Đời nay nhƣng không ký một bút danh nào
56

. 

Tình hình đấu tranh chính trị đã trở nên gay gắt và ngày càng căng thẳng. Báo Đời 

nay ra đời không thuận lợi nhƣ Tin tức. Bƣớc vào cuộc tranh đấu, với tính chất số 

một là "chính trị", Đời nay đấu tranh quyết liệt cho các phong trào dân chủ, chống 

phản động thuộc địa và chủ nghĩa phát xít, chống các loại tay sai của chúng. 

Những bài viết về "xã hội, văn chƣơng, văn học" cũng mang màu sắc chính trị rõ 

rệt. Ngoài những vấn đề chính trị có tính thời sự trong nƣớc và quốc 

tế, Đời nay chú ý đến dƣ luận, nhƣ dịch đăng cuốn sách kinh tế học mácxít Giá trị 

và giá trị thặng dư của B.Gaby, bắt đầu từ số 1 và in trên nhiều số. Vì vậy, chính 

quyền thực dân đối phó trắng trợn, quyết liệt, khủng bố ngƣời bán báo và đọc báo, 

ra lệnh cấm ở Trung Kỳ... 

Ngày 26-8-1939, ít ngày trƣớc khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Chính phủ 

Pháp ban hành sắc lệnh quy định một số điều cấm, trong đó có trở lại chế độ kiểm 

duyệt báo chí. Đời nay cũng bị kiểm duyệt bài vở trƣớc khi in. Ngày 22 đến 29-9-

1939, Đời nay ra số 38, số cuối cùng, rồi tự động đóng cửa. Cán bộ của báo chuyển 

vào hoạt động bí mật
57

. 



Trong năm 1939, đồng chí Đặng Xuân Khu còn thay mặt Xứ ủy Bắc Kỳ đảm trách 

nhiệm vụ chỉ đạo chính trị cho một số tờ báo khác của Đảng nhƣ: Notre 

Voix (Tiếng nói của chúng ta) xuất bản bằng tiếng Pháp
58

; Ngày mới và Người 

mới (xuất bản bằng tiếng Việt). 

Tờ Notre Voix đã phát hành và đăng tải đƣợc nhiều bài có nội dung chính trị tỏ rõ 

khuynh hƣớng cộng sản, phổ biến rộng rãi quan điểm, chủ trƣơng của Đảng 

ta. Notre Voix không chỉ phát hành trong nƣớc mà còn đƣợc đƣa ra nƣớc ngoài. 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc lúc này đang ở Quế Lâm (Trung Quốc) cũng thƣờng 

xuyên nhận và đọc Notre Voix
59

. Với bút danh P.C.Lin, Ngƣời đã gửi chín bài viết 

về địa chỉ công khai của tòa soạn ở Hà Nội, các bài viết này đã đƣợc đồng chí 

Đặng Xuân Khu trực tiếp nhận và cho đăng tải toàn bộ trên các số báo của Notre 

Voix
60

. Việc đăng tải kịp thời các bức thƣ của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã giúp 

cho Đảng ta nắm đƣợc những điểm chính trong Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của 

Quốc tế cộng sản, kinh nghiệm kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc 

và những chỉ dẫn của Ngƣời về chống chủ nghĩa biệt phái, mở rộng mặt trận dân 

chủ chống phát xít, kiểm soát chặt chẽ báo chí công khai của Đảng và không có 

thỏa hiệp nào, nhƣợng bộ nào với bọn tờrốtkít... 

Trên tờ Notre Voix, số 16, ngày 30-4-1939, bài viết "Diễn văn của Đặng Xuân Khu 

trong tiệc trà tiễn Capuy"
61

 đã gây tiếng vang trong dƣ luận trong nƣớc và quốc tế. 

Tác giả viết, cuộc tiễn biệt này là dịp để khẳng định những yêu sách, nguyện vọng 

đấu tranh, đoàn kết tất cả chúng ta và tin tƣởng rằng khi về Pháp, Capuy sẽ bảo vệ 

những điều đó trƣớc công luận và chính giới Pháp, nhất là những ngƣời trong phái 

"tả", làm sáng tỏ tình hình thực tế ở Đông Dƣơng đã bị ngƣời ta che giấu, xuyên 

tạc bấy lâu nay, để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân Đông Dƣơng và tiến 

hành những cải cách cần thiết. 



Tác giả cũng chỉ rõ sự thay đổi chính sách đối với Đông Dƣơng theo hƣớng phản 

động của chính quyền Pari đã cản trở sự phát triển của Đông Dƣơng và phê phán 

Bộ trƣởng Bộ Thuộc địa Mutê, kêu gọi những ngƣời cộng sản, xã hội, những phần 

tử tiến bộ, các tầng lớp hãy đoàn kết, xiết chặt hàng ngũ trong Mặt trận dân chủ, 

tiếp tục đấu tranh chống sự đe dọa của chủ nghĩa phát xít. Tác giả cho rằng sự hiểu 

biết lẫn nhau giữa những ngƣời cộng sản Việt Nam và các bạn thuộc Đảng Xã hội 

sẽ tạo ra những tiến bộ trong cuộc đấu tranh chung. 

Bài báo đã làm cho những ngƣời có quan điểm dân chủ, tiến bộ trong chính giới và 

nhân dân tiến bộ Pháp lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ nhân dân Đông Dƣơng, đòi cải 

cách chính sách cai trị của Pháp ở Đông Dƣơng. 

Có thể khẳng định, trong thời kỳ Đảng ta lãnh đạo cuộc vận động dân chủ chống 

phản động thuộc địa và tay sai, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, cơm 

áo, hoà bình, với vai trò của một vị lãnh đạo báo chí công khai, một cây bút chính 

luận sắc sảo, đầy tính chiến đấu trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, phổ 

biến đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, vạch mặt bọn thống trị tàn bạo, đấu tranh 

không khoan nhƣợng chống bọn tờrốtkít giả danh cách mạng, hƣớng dẫn nhân dân 

đòi quyền dân sinh dân chủ, đồng chí Đặng Xuân Khu đã góp phần vào việc nâng 

cao ý thức dân tộc và ý thức giai cấp cho nhân dân, chuẩn bị về mặt tƣ tƣởng cho 

phong trào cách mạng tiến lên một bƣớc phát triển mới. 

2.4. Viết sách Vấn đề dân cày và chủ trƣơng lập Hội truyền bá Quốc ngữ 

Nắm vững nhiệm vụ tuyên truyền tập hợp quần chúng cách mạng tiến hành cuộc 

đấu tranh trong khuôn khổ của Mặt trận dân chủ theo chủ trƣơng của Đảng, cùng 

với việc lãnh đạo báo chí và xây dựng các tổ chức công khai nhằm tập hợp quần 

chúng ở Hà Nội, đồng chí Đặng Xuân Khu còn trực tiếp chỉ đạo biên tập và duyệt 

nội dung Tập sách dân chúng
62

, phục vụ một cách hiệu quả cho các nhiệm vụ trên. 



Tập sách dân chúng bao gồm những cuốn sách quan trọng và có giá trị
63

 của Đảng 

ta trong thời kỳ này công khai nói về các vấn đề chính trị trong nƣớc, sinh hoạt của 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, Trung Quốc chống Nhật, tình hình Liên Xô hiện tại, 

chính sách xâm lƣợc của phát xít Nhật, những vấn đề chính trị quốc tế. Cùng với 

những vấn đề chính trị, Tập sách dân chúng cũng đăng tải các bài về văn học, 

phóng sự, dịch thuật đem lại những nét mới cho báo chí nƣớc ta trong thời kỳ 

này
64

. Tập sách dân chúng là một hình thức tuyên truyền sáng tạo của Đảng ta và 

đem lại nhiều giá trị thực tiễn. 

Trong cuộc vận động Đại hội Đông Dƣơng mùa Thu 1936, nông dân các nơi hội 

họp, thảo luận, viết bản Dân nguyện gửi lên Uỷ ban trù bị. Các bản Dân nguyện 

này có ghi rõ ngày, tháng, tên và địa chỉ ngƣời bị nạn, tố cáo những quan lại có 

hành động áp bức, bóc lột, chiếm ruộng đất, ăn hối lộ của nông dân... Sau khi 

chính quyền thực dân ra lệnh cấm cuộc vận động, chúng tịch thu để huỷ đi một số 

bản Dân nguyện, nhƣng vẫn còn nhiều bản đƣợc cất giấu. Đồng chí Đặng Xuân 

Khu và Võ Nguyên Giáp khai thác nguồn tƣ liệu này, cùng với những thƣ, tin, bài 

gửi đến toà soạn các tờ báo cách mạng và những sự việc các đồng chí trực tiếp 

quan sát trong công tác, đã viết nên tác phẩm Vấn đề dân cày tập 1 và 2 dƣới bút 

danh Qua Ninh (Đặng Xuân Khu) và Vân Đình (Võ Nguyên Giáp), cũng in 

trong Tập sách dân chúng năm 1937
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. Tập 1 đƣợc viết xong tháng 7-1937. 

Phân tích tình hình của nông dân Việt Nam, các tác giả đã xác định tính chất giai 

cấp, phân chia các hạng dân cày ở nƣớc ta và đánh giá thái độ chính trị không ổn 

định của họ. Các tác giả chỉ ra những nhƣợc điểm nhƣ đầu óc tƣ hữu, mê tín, chịu 

ảnh hƣởng của tƣ tƣởng phong kiến, không thấy đƣợc giai cấp bóc lột mình, không 

hiểu đƣợc lực lƣợng của mình. Tuy nhiên, các tác giả cũng khẳng định, do bị áp 

bức và bóc lột nặng nề, nếu đƣợc giác ngộ, đƣợc tổ chức và lãnh đạo thì dân cày sẽ 

có sức mạnh to lớn, sẵn sàng làm cách mạng. 



Vấn đề dân cày là một tác phẩm phản ánh sâu sắc về xã hội Việt Nam, nhất là nông 

dân và nông thôn Việt Nam với những sự kiện sống động và điển hình về đời sống 

khốn khổ của nông dân, nhƣng đồng thời cũng cho thấy khả năng và sức mạnh to 

lớn của nông dân khi họ đƣợc Đảng Cộng sản giác ngộ, tổ chức và lãnh đạo. Cuốn 

sách Vấn đề dân cày đã tạo ra bức tranh hoàn chỉnh gồm các mặt kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội ở nông thôn, làm nổi bật tính tất yếu của cuộc cách mạng ruộng đất 

và cách mạng văn hóa trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Vấn đề dân 

cày ra đời đem lại cái nhìn mới và cách trình bày quan điểm mới của những ngƣời 

cộng sản, góp phần thức tỉnh, phát động nông dân tham gia cao trào đấu tranh cho 

dân chủ, cơm áo, hoà bình, xây dựng lòng tin của họ vào những ngƣời cộng sản. 

Ảnh hƣởng của cuốn sách rất sâu rộng, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục và tổ 

chức nông dân. Chính quyền thực dân lo ngại Vấn đề dân cày đi sâu vào nông thôn 

nên đã ra lệnh tịch thu và cấm lƣu hành. 

Đặng Xuân Khu, với bút danh Qua Ninh, cùng với Khuất Duy Tiến, với bút danh 

Tô Dân còn viết cuốn sách Một dự án cải cách thuế thân
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in trong Tập sách dân 

chúng. Sách có phần mở đầu với tiêu đề: "Phải sửa đổi thuế thân theo tinh thần dân 

chủ", coi vấn đề cải cách thuế thân là một yêu cầu bức thiết khách quan, và đề nghị 

một cải cách: Có thể bắc cầu để đi tới chỗ thủ tiêu chế độ thuế thân, lập ra thuế luỹ 

tiến về lợi tức, một thứ thuế công bằng duy nhất. 

Cuốn sách có hai phần: "Phần phê bình" phân tích và phê phán chế độ thuế thân 

hiện thời và luận giải việc phải sửa đổi loại thuế này "theo tinh thần dân chủ". 

Trong "Phần đề nghị", các tác giả đã yêu cầu phải tiến tới việc đặt một chế độ thuế 

thân công bằng cho tất cả mọi ngƣời và phải thi hành theo nguyên tắc tỷ lệ và lũy 

tiến; bắt các công ty nặc danh phải chịu một thứ thuế thặng thu; bắt các công ty 

kinh doanh đay mà hội sở ở bên Pháp phải đóng thuế cho xứ ta; tính ra lợi tức và 

đặt ra những ngạch thuế thống nhấn phải đánh vào những bọn sống dựa vào lợi tức 



của tiền gửi nhà băng, giảm thuế cho gia đình đông con; nghiêm trị sự gian lận và 

phụ thu lạm bổ... Có theo đúng tinh thần những nguyên tắc ấy thì sự cải cách thuế 

thân mới có tính chất tiến bộ, lợi cho quảng đại quần chúng đƣợc. 

Dự án đề nghị cải cách thuế thân do hai tác giả viết thể hiện rõ quan điểm cách 

mạng và sách lƣợc đấu tranh cho dân chủ và củng cố Mặt trận dân chủ thống nhất 

chống phát xít. Dự án đƣợc dự kiến đƣa ra vào mùa thuế năm 1938 theo Nghị định 

1937. Đầu năm 1939, tình hình chính trị căng thẳng, dự án không có điều kiện đƣa 

ra quần chúng thảo luận để trở thành yêu sách đòi nhà cầm quyền thực hiện. Tuy 

nhiên, sự xuất hiện của nó đã bóc trần chính sách bóc lột phi lý và tàn bạo của chủ 

nghĩa đế quốc, làm cho nhân dân nhận rõ bạn và thù, củng cố lòng tin của họ vào 

sứ mệnh của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng. 

Phong trào cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ Mặt trận dân chủ phát triển sôi 

nổi, đòi hỏi báo chí, truyền đơn của cách mạng cần xuất bản và phát hành rộng 

khắp. Nhƣng để cho nhân dân trực tiếp hiểu đƣợc những vấn đề của cách mạng, 

đòi hỏi phải biết đọc, biết viết. Do vậy, việc học chữ Quốc ngữ trở thành một yêu 

cầu của quần chúng lao động, đồng thời là trách nhiệm của những ngƣời cộng sản. 

Mùa Thu 1937, ở Hà Nội xuất hiện cuốn sách xuất bản bằng tiếng Pháp có 

tên Chúng ta đấu tranh chống nạn mù chữ của tác giả Quản Xuân Nam, một thanh 

niên trí thức tiến bộ làm thƣ ký ở Toà Đốc lý Hà Nội, trình bày sự cần thiết phải 

chống nạn mù chữ, đề xuất việc thành lập Hội chống nạn mù chữ và đề ra chƣơng 

trình hoạt động. Sau đó, Quản Xuân Nam và một số ngƣời khác lại viết một số bài 

báo làm sâu sắc thêm nhiệm vụ và phƣơng pháp chống nạn mù chữ ở nƣớc ta. 

Cuốn sách và những bài báo này đã gợi ý cho đồng chí Đặng Xuân Khu - ngƣời 

phụ trách công tác tuyên truyền của Đảng - nhận thấy đây là một cuộc vận động 

văn hoá mang tính chất chính trị và nó sẽ có tác dụng lôi cuốn đông đảo thanh 



niên, học sinh, trí thức tham gia. Đồng chí đã đề nghị với Xứ uỷ Bắc Kỳ về việc 

thành lập Hội truyền bá Quốc ngữ và đƣợc Xứ ủy chấp nhận. 

Đầu năm 1938, để bảo đảm tính hợp pháp và có hiệu quả, đồng chí Đặng Xuân 

Khu đã trực tiếp trao đổi ý kiến với các nhà trí thức nhƣ Phan Thanh, Đặng Thai 

Mai, Võ Nguyên Giáp nhằm thống nhất chủ trƣơng và đã đi tới việc nhất trí để 

giáo sƣ Phan Thanh mời ông Nguyễn Văn Tố, một học giả có uy tín, không đảng 

phái, đứng ra tổ chức Hội nhằm tập hợp các nhân sĩ, trí thức có quan điểm chính 

trị, xã hội khác nhau nhƣng đều thống nhất về hoạt động truyền bá Quốc ngữ. 

Chủ trƣơng thành lập Hội truyền bá Quốc ngữ của Đảng ta đã đƣợc giới trí thức cả 

nƣớc hoan nghênh nhiệt liệt. Các nhà giáo Lê Thƣớc, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn 

Văn Huyên, Bùi Kỷ, nhà sử học Trần Trọng Kim, nhà báo Tôn Thất Bình, bác sĩ 

Phạm Hữu Chƣơng, các nghị viên Nguyễn Văn Lộ, Lê Thăng, tham biện Quản 

Xuân Nam, nhà nghiên cứu Trần Văn Giáp, đều tích cực tham gia các hoạt động 

của Hội. 

Đầu tháng 3-1938, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng trị sự lâm thời của Hội truyền 

bá Quốc ngữ đã đƣợc tổ chức dƣới sự chủ trì của cụ Nguyễn Văn Tố. Hội đồng đã 

bàn về tổ chức và hoạt động của Hội và thống nhất việc cử cụ Nguyễn Văn Tố đi 

gặp Thống sứ Bắc Kỳ -Saten để trình bày dự kiến và thăm dò thái độ. Với bản 

danh sách những ngƣời đứng ra vận động tập Hội không có nghi vấn hoạt động 

chính trị, Thống sứ Saten đã chấp nhận đề nghị của Hội, nhƣng yêu cầu Hội phải 

có bản Điều lệ đƣa cho ông ta xem trƣớc. 

Đây là một thắng lợi bƣớc đầu rất thuận lợi. Đồng chí Đặng Xuân Khu, thay mặt 

Xứ ủy, trực tiếp chỉ đạo và tham gia ý kiến vào việc soạn thảo Điều lệ
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Ngày 19-5-1938, Điều lệ đƣợc dự thảo xong và trình lên phủ Thống sứ. 



Ngày 29-7-1938, Thống sứ Saten ra quyết định cho phép thành lập Hội, phê chuẩn 

Điều lệ. Một tổ chức chính trị hợp pháp chịu sự lãnh đạo của Đảng đã ra đời. 

Ngày 28-5-1938, Hội truyền bá Quốc ngữ tổ chức cuộc họp ra mắt để tuyên truyền 

cho Hội, có mời cả những quan chức cao cấp ngƣời Pháp và quan lại ngƣời Việt 

cùng dự. 

Hội truyền bá Quốc ngữ với những hoạt động công khai, sôi nổi, đã phát huy tác 

dụng to lớn trên tất cả các mặt văn hóa, chính trị và tập hợp quần chúng. Ngoài 

việc chống nạn mù chữ, tổ chức của Hội còn nhằm tập hợp lực lƣợng quần chúng 

to lớn dƣới sự lãnh đạo của Đảng. Xứ uỷ lãnh đạo trên cơ sở xây dựng Điều lệ của 

Hội, không có tổ chức đảng đoàn trong Hội. Hội đồng quản trị với nhiều thành 

phần và quan điểm khác nhau, phản ánh tính chất mặt trận trên lĩnh vực văn hoá, 

đã cộng tác với nhau làm cho ảnh hƣởng của Hội có uy tín ngày càng rộng lớn, có 

tiếng vang trong cả nƣớc. Xuất phát từ Hà Nội, Hội truyền bá Quốc ngữ mở rộng 

địa bàn hoạt động ra các tỉnh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, sang cả với Việt kiều 

ở Lào và Campuchia, đƣợc đội ngũ trí thức và nhân dân lao động nhiệt liệt ủng hộ. 

Tại Hội nghị Xứ uỷ Bắc Kỳ, họp tháng 9-1938, đồng chí Đặng Xuân Khu đã báo 

cáo kết quả quá trình vận động và tổ chức Hội truyền bá Quốc ngữ. Hội nghị đánh 

giá cao sáng kiến này và khẳng định tiếp tục giao thiệp với các nhà trí thức, đề nghị 

lập ra các chi nhánh của Hội truyền bá Quốc ngữ, đồng thời xác định phƣơng châm 

nên dựa vào Điều lệ của Hội đã đƣợc chuẩn y mà hoạt động, đừng làm gì để nhà 

cầm quyền có thể can thiệp làm khó khăn cho Hội. 

Bằng nhiều hình thức hoạt động sáng tạo, Hội cử ngƣời đi quyên tiền, cổ động hội 

viên, mƣợn các đình chùa, trƣờng học... để tổ chức các lớp dạy học, các buổi diễn 

thuyết do phái viên của Trung ƣơng Hội ở Hà Nội đến giảng dạy, hay yêu cầu các 

nhà giáo, các thanh niên, trí thức trong địa phƣơng giúp sức. Nhiều thanh niên, học 



sinh, trí thức đã trƣởng thành qua các hoạt động của Hội và đƣợc giác ngộ cách 

mạng
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Tổ chức và hoạt động của Hội truyền bá Quốc ngữ đƣợc Trung ƣơng Đảng công 

nhận là một sáng kiến lớn, trong thời kỳ chiến tranh, Hội là một trong những tấm 

bình phong cho các tổ chức bí mật. Rõ ràng, một chủ trƣơng, đƣờng lối đúng, sẽ dễ 

dàng đƣợc quần chúng đón nhận và tạo nên những chuyển biến lớn lao cho toàn xã 

hội. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu đƣợc rút ra trong quá trình lãnh đạo hoạt 

động thực tiễn cách mạng của Đảng ta. 

Theo chủ trƣơng của Xứ uỷ Bắc Kỳ mà đồng chí Đặng Xuân Khu là ngƣời khởi 

xƣớng và chỉ đạo trực tiếp, Hội truyền bá Quốc ngữ ra đời và hoạt động lâu dài kể 

từ năm 1938 là một sự kiện lịch sử nổi bật trên lĩnh vực văn hoá ở nƣớc ta dƣới sự 

thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp. 

2.5. Quyền Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng 

Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 

nổ. Quân Nhật cũng mở rộng chiếm đóng Trung Quốc và tiến xuống Đông Nam Á. 

Chiến tranh thế giới thứ hai ảnh hƣởng mạnh mẽ và trực tiếp tới nƣớc ta. Chính 

phủ phản động Pháp thực hiện chính sách đàn áp những ngƣời cộng sản và tiến bộ 

ở trong nƣớc và các thuộc địa. 

Ở Đông Dƣơng, chính quyền thực dân điên cuồng tấn công Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng và các đoàn thể quần chúng do Đảng lãnh dạo. Những quyền tự do, dân chủ 

giành đƣợc trong thời kỳ 1936-1939 bị thủ tiêu. 

Hơn 20 ngày sau khi chiến tranh nổ ra, Đảng đã có "Thông cáo cho các đồng chí 

các cấp bộ" vạch ra một số phƣơng hƣớng và biện pháp cần kíp trƣớc mắt nhằm 

chuyển hƣớng các mặt hoạt động của Đảng phù hợp với "Hoàn cảnh Đông Dƣơng 

sẽ tiến bƣớc đến vấn đề dân tộc giải phóng"
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Trƣớc những chuyển biến mới và nhanh chóng của tình hình trong nƣớc và thế 

giới, trong các ngày 6, 7 và 8-11-1939, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ƣơng, do đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì, đã họp tại Bà Điểm, Gia Định
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. Hội 

nghị nhận định chế độ cai trị ở Đông Dƣơng đã trở thành chế độ phát xít quân phiệt 

tàn bạo và chỉ rõ Đảng ta phải chuyển từ lãnh đạo đấu tranh cho dân chủ, dân sinh 

sang lãnh đạo trực tiếp đánh đổ đế quốc và tay sai, từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp 

pháp sang hoạt động bí mật, bất hợp pháp xây dựng Mặt trận thống nhất dân tộc 

phản đế Đông Dƣơng, tổ chức xây dựng các đoàn thể bí mật, hƣớng các cuộc đấu 

tranh vào đế quốc tay sai, "dự bị những điều kiện bƣớc tới bạo động làm cách 

mạng giải phóng dân tộc". 

Mặc dù đã dự đoán sớm, khá chính xác về cuộc chiến tranh này nên đã có một số 

chủ trƣơng, biện pháp chuẩn bị chủ động đề phòng khi chiến tranh xảy ra nhƣ Nghị 

quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng tháng 11-1939, "Nhƣng cũng 

phải nhận rằng vì chính sách khủng bố gia tăng của đế quốc Pháp, vì sự chuyển 

hƣớng sang công tác hoàn toàn bí mật của Đảng sau cuộc đàn áp tháng 9-1939, 

không đƣợc mau lẹ và khôn khéo, nên có nhiều chi bộ xí nghiệp của Đảng ở Ba 

Son, Đềpô (Depot), Xe lửa Sài Gòn, Máy sợi Nam Định, Máy tơ Nam Định, Xi 

măng (ciment) Hải Phòng, các mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả, xe lửa Vinh, v.v. bị phá"
71

. 

Bám sát thực tế và thực hiện chủ trƣơng của Đảng, đồng chí Đặng Xuân Khu chỉ 

thị cho bộ phận công khai chủ động chuyển vào bí mật, phân tán lực lƣợng, tài 

liệu, một bộ phận cán bộ, đảng viên bị lộ chuyển về cơ sở nông thôn, nên đã bảo vệ 

đƣợc cán bộ, tránh những cuộc khủng bố lớn của địch ngay khi chiến tranh thế giới 

vừa bắt đầu. 

Sau một thời gian chuyển vào hoạt động bí mật ở các vùng phụ cận Hà Nội và về 

quê
72

, giữa năm 1940, đồng chí Đặng Xuân Khu bắt liên lạc đƣợc với Xứ ủy. Sau 

đó, đồng chí hoạt động chủ yếu ở các vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Phúc Yên, Đông 



Anh... vừa chỉ đạo, vừa xây dựng cơ sở của các ATK (an toàn khu), vừa ổn định hệ 

thống tổ chức và cơ sở cho các cơ quan tuyên truyền của Đảng
73

. Thời gian này, 

đồng chí cho tiếp tục xuất bản báo Giải phóng
74

, cơ quan ngôn luận của Xứ ủy và 

trực tiếp làm chủ bút của báo
75

. 

Tình hình trong nƣớc và quốc tế ngày càng có những biến chuyển hết sức hệ trọng 

liên quan tới vận mệnh của cách mạng nƣớc ta. 

Lợi dụng lúc Pháp thua Đức, ngày 22-9-1940, phát xít Nhật tiến vào Lạng Sơn và 

đổ bộ xuống Hải Phòng. 

Ngày 23-9-1940, tại Hà Nội, Pháp ký Hiệp định đầu hàng Nhật. 

Khi quân Nhật tiến vào Lạng Sơn, quân Pháp rút chạy qua đƣờng Bắc Sơn về Thái 

Nguyên, chính quyền địch ở đây tan rã. Đêm 27-9-1940, dƣới sự lãnh đạo của đảng 

bộ địa phƣơng, nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chiếm đồn Mỏ Nhài, làm chủ châu lỵ và 

các vùng trong châu. Đội du kích Bắc Sơn đƣợc thành lập. Cuộc khởi nghĩa Bắc 

Sơn giành đƣợc thắng lợi mau chóng nhƣng sau đó lại bị đàn áp. Khởi nghĩa Bắc 

Sơn diễn ra một tháng và chỉ ở một huyện nhƣng có ý nghĩa lịch sử to lớn: đó là tín 

hiệu mở đầu cho cao trào giải phóng các dân tộc Đông Dƣơng, mở đầu thời kỳ 

cách mạng nƣớc ta kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đánh đổ 

chính quyền đế quốc và phong kiến giành độc lập, tự do. 

Cách mạng nƣớc ta đứng trƣớc những thử thách và yêu cầu mới. 

Nhƣng vào đầu năm 1940, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt nhƣ Nguyễn Văn 

Cừ, Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Võ Văn Tần... và hầu hết các uỷ viên Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng đều bị địch bắt
76

, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng chƣa 

lập lại đƣợc. 

Trƣớc những chuyển biến mau lẹ của tình hình quốc tế sau khi Pháp đầu hàng Đức 

quốc xã và tình hình sục sôi của phong trào cách mạng trong nƣớc khi phát xít 



Nhật vào Đông Dƣơng, đặc biệt là Ban lãnh đạo Đảng chƣa lập lại đƣợc, các đồng 

chí Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá Cang, Đặng Xuân Khu đã trao đổi, bàn bạc, thống 

nhất...về việc tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

Do đòi hỏi của tình hình và trƣớc việc hầu hết các đồng chí uỷ viên Trung ƣơng 

Đảng đã bị địch bắt, một Ban Chấp hành Trung ƣơng lâm thời đã đƣợc thành lập. 

Ban Chấp hành Trung ƣơng lâm thời cử các đồng chí Đặng Xuân Khu, Hoàng Văn 

Thụ và Hạ Bá Cang vào Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, đồng chí Đặng Xuân 

Khu đƣợc chỉ định làm Quyền Tổng Bí thƣ của Đảng, thay Tổng Bí thƣ Nguyễn 

Văn Cừ đã bị địch bắt ngày 17-1-1940. 

Từ ngày 6 đến 9-11-1940, Hội nghị Trung ƣơng lần thứ bảy của Đảng họp tại làng 

Đình Bảng (Bắc Ninh)
77

. Dự họp có các đồng chí Phan Đăng Lƣu, Đặng Xuân 

Khu, Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá Cang, Trần Đăng Ninh... 

Hội nghị phân tích kỹ lƣỡng tình hình trong nƣớc và quốc tế và cho rằng "chúng ta 

chƣa đứng trƣớc một tình thế trực tiếp cách mạng. Song những biến cố xảy ra sẽ 

đẩy nhân dân Đông Dƣơng đến một tình thế phải tranh đấu quyết liệt để sống" và 

khẳng định "Một cao trào cách mạng nhất định sẽ nổi dậy. Đảng phải chuẩn bị để 

gánh lấy cái sứ mệnh thiêng liêng: lĩnh đạo cho các dân tộc bị áp bức Đông Dƣơng 

võ trang bạo động giành lấy quyền tự do, độc lập"
78

. 

Hội nghị kiểm điểm sâu sắc và toàn diện tình hình số lƣợng, chất lƣợng, công tác 

tổ chức của Đảng, các hội quần chúng và tình hình của Mặt trận dân tộc thống nhất 

phản đế và cho rằng sở dĩ có tình trạng ở một số nơi chƣa thành lập đƣợc hệ thống 

Mặt trận là do "ở các nơi ấy không nhận thấy rằng sự liên minh của công nông là 

xƣơng sống của Mặt trận. Muốn cho cái xƣơng sống ấy đƣợc vững chắc, công hội, 

nông hội cần phải mở rộng. Cùng với Đảng, những tổ chức ấy phải làm cơ sở cho 

mặt trận dân tộc thống nhất phản đế"
79

. 



Hội nghị khẳng định sự đúng đắn trong những chủ trƣơng của Hội nghị Trung 

ƣơng Đảng tháng 11-1939 và xác định "Tình thế hiện tại không thay đổi gì tính 

chất cơ bản của cuộc cách mạng tƣ sản dân quyền Đông Dƣơng"
80

 và cho rằng 

"Quyền lãnh đạo cách mạng của vô sản giai cấp Đông Dƣơng đã thành sự thực" 

nhƣng để cho quyền đó vững chắc luôn "luôn phải củng cố nó, luôn luôn bồi 

dƣỡng cho nó" và muốn vậy phải "Kéo cho đƣợc dân cày vào phe mình"; "Hết sức 

củng cố và mở rộng Đảng và các hội quần chúng"; "Mở rộng phong trào công nhân 

tranh đấu và trong những cuộc tranh đấu ấy, phải gắn những khẩu hiệu chung của 

dân tộc với những khẩu hiệu thiết thực về kinh tế của công nhân"
81

. 

Hội nghị đã bàn thảo và ra một phần nghị quyết riêng về vấn đề Mặt trận dân tộc 

thống nhất phản đế và cho rằng chiến thuật của Đảng ta trong lúc này là tập trung 

hết thảy những lực lƣợng phản đế, phản phong ở Đông Dƣơng, dùng hết thảy 

những lực lượng ấy, dù nhỏ, dù yếu, liên hiệp các lực lượng ấy thành một Mặt trận 

dân tộc thống nhất phản đế, ráng sức đập thẳng vào kẻ thù chính là các hạng tay 

sai của chúng"
82

. Do vậy, Hội nghị đã tập trung giải quyết về khái niệm và tổ chức 

Mặt trận phản đế; vấn đề Đảng lãnh đạo Mặt trận phản đế nhƣ thế nào và chỉ rõ 

rằng: "Mỗi đoàn thể phản đế đều có Đảng đoàn của Đảng ở trong đó" và "Những ý 

kiến của Đảng đƣợc thực hiện trong Mặt trận bằng hai cách công tác: 

a) Bằng cách vận động của các đảng viên ở trong mỗi đoàn thể phản đế (công tác 

ở hạ tầng); 

b) Bằng cách đề nghị của Đảng đoàn trong các uỷ ban của hội và của Mặt trận"
83

. 

Hội nghị cũng đề ra Chƣơng trình của Mặt trận, chỉ rõ phƣơng pháp tuyên truyền 

cổ động, cách thức tranh đấu mở rộng và liên hiệp của mặt trận nƣớc ta với mặt 

trận kháng Nhật ở Trung Quốc. Vấn đề Mặt trận dân tộc thống nhất ở nƣớc ta qua 

Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng lần thứ bảy đƣợc đặt ra hết sức nghiêm túc và có 

sự phát triển mới cả về lý luận và tổ chức thực tiễn. 



Trƣớc sự vận động sục sôi của phong trào cách mạng, trƣớc những diễn biến vừa 

qua của khởi nghĩa Bắc Sơn và tình hình ở Nam Kỳ, hội nghị đã quyết định hai vấn 

đề cấp bách: 

Một là, duy trì đội du kích Bắc Sơn, thành lập những đội du kích khi cần thiết thì 

chiến đấu chống khủng bố, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, phát triển cơ 

sở cách mạng, tiến tới thành lập căn cứ địa du kích, lấy Bắc Sơn - Võ Nhai làm 

trung tâm. 

Hai là, chỉ thị cho Xứ uỷ Nam Kỳ hoãn ngay cuộc khởi nghĩa vì chƣa đủ điều kiện 

đảm bảo cho khởi nghĩa thắng lợi
84

. 

Hội nghị cũng quyết định việc chắp nối liên lạc với Quốc tế Cộng sản và bộ phận 

đảng ở ngoài... 

Trƣớc khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra, một mặt Thƣờng vụ Trung ƣơng cử 

đồng chí Phan Đăng Lƣu lập tức trở về hoãn cuộc khởi nghĩa, mặt khác, ngay sau 

hội nghị, đồng chí Quyền Tổng Bí thƣ và Thƣờng vụ Trung ƣơng ra "Hiệu triệu 

các đồng chí cấp bộ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng" có trách nhiệm "là phải làm cho 

ngọn lửa đó cháy đến ở các tỉnh trung châu rồi bén sang dãy núi Hoành Sơn để 

thiêu đốt cả hệ thống thuộc địa của Pháp và đánh tan cuộc đế quốc chiến tranh ở 

trên bán đảo Đông Dƣơng"; Hiệu triệu toàn Đảng thống nhất ý chí và hành động, 

tổ chức các ủy ban bạo động, tổ chức mít tinh, biểu tình và biến các cuộc bãi công, 

bãi thị thành những cuộc tổng bãi công chính trị của thợ thuyền và quần chúng; 

gây ra những cuộc chiến tranh du kích ở những nơi hiểm trở, thành lập các đội du 

kích địa phƣơng phá hủy giao thông vận tải, chiếm chiến cụ và lƣơng thực của 

địch; phải mở rộng phong trào cách mạng bằng những cách thức cụ thể
85

. 

Khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng lại 

ra Thông cáo khẩn cấp giao "nhiệm vụ của Đảng bộ Trung, Bắc Kỳ là phải lập tức 



tổ chức những cuộc hƣởng ứng Nam Kỳ đặng gây thêm thanh thế cho quân bạo 

động, đặng phân chia lực lƣợng đế quốc không để chúng tập trung quân đội đàn áp 

phong trào cách mạng" và yêu cầu các đảng bộ "phải cấp tốc thi hành những 

phƣơng pháp hƣởng ứng Bắc Sơn, Nam Kỳ" với những chỉ dẫn cụ thể nhƣ tổ chức 

bãi công bãi khóa, bãi thị, tổ chức du kích chiến tranh và các hình thức tuyên 

truyền khác. Để thực hiện những nhiệm vụ khẩn cấp này Trung ƣơng yêu cầu "phải 

tổ chức ủy ban bạo động của xứ... liên tỉnh...ủy ban khu...thành, tỉnh, phủ, huyện 

quan trọng"
86

. 

Trên cƣơng vị mới là Quyền Tổng Bí thƣ của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, đồng 

chí Đặng Xuân Khu lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân bƣớc vào giai đoạn đấu tranh 

mới trực tiếp thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. 
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19. Nhiều nhà hoạt động xã hội và chính khách Pháp nhƣ Giuốcđanh (J.Jourdin), 

Henri Bácbuýt (Henri Barbusse), Rômanh Rôlăng (Romain Rolland), Mutê (M. 

Moutet), A.Viôlít (A.Viollis), F.Salâyê (F.Challaye)... đã hăng hái tham gia uỷ ban 

này. 

20. Sóng Hồng: Thơ, Sđd, tr.18. 

21. Uỷ ban nhà tù còn có tên gọi là Hội đồng thống nhất. 

22. Theo tài liệu của Bảo tàng tỉnh Sơn La. 

23. Đến cuối năm 1936, trên 1.000 tù chính trị đƣợc thả, và tính đến tháng 10-

1937, có 1.532 tù chính trị, phần lớn là đảng viên cộng sản đƣợc ra khỏi nhà tù đế 

quốc. 

24. Báo Lao động. 

25. Báo Le Travail ra số 1 ngày 16-9-1936 do đề xuất của một số giáo sƣ trƣờng 

Thăng Long, sau đó báo đƣợc đặt dƣới sự chỉ đạo của Ban vận động lập lại Xứ ủy 

Bắc Kỳ (Uỷ ban sáng kiến). Trụ sở báo đặt tại số nhà 24, phố Phạm Phú Thứ. Đây 

là tờ báo viết bằng tiếng Pháp đầu tiên ở miền Bắc, là vũ khí đấu tranh của Đảng. 

Nó không những nói lên tiếng nói đấu tranh trực tiếp với bọn thống trị, mà còn gây 

đƣợc ảnh hƣởng lớn đối với giới trí thức và đông đảo các tầng lớp xã hội khác. 

Nhóm Le Travail lúc đầu gồm có Nguyễn Thế Rục, Nguyễn Văn Tiến, Trịnh Văn 

Phú, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Huỳnh, Đặng Thai Mai, Trần Đình Long, Trần 

Huy Liệu... Chủ nhiệm tờ báo là Nguyễn Văn Tiến, quản lý là Trịnh Văn Phú, đều 

là những trí thức du học từ Pháp trở về. 



Cuối năm 1936, báo đƣợc bổ sung nhiều cán bộ có trình độ vào ban biên tập nhƣ: 

Đặng Xuân Khu, Khuất Duy Tiến, Tống Phúc Chiều, Đặng Châu Tuệ, Hạ Bá 

Cang... làm cho báo Le Travail có đƣờng lối chính trị cộng sản rõ rệt. Báo đƣợc 

nâng cao về chất lƣợng, nội dung, phong phú về hình thức, sức chiến đấu sắc bén 

mạnh mẽ, nên có ảnh hƣởng sâu rộng, đƣợc quần chúng lao động tiểu thƣơng và 

các tầng lớp xã hội khác tiếp nhận, hoan nghênh. Báo Le Travail trở thành diễn đàn 

rộng rãi của nhân dân tố cáo bọn thống trị, bênh vực quyền lợi của quần chúng, cổ 

động cho các chủ trƣơng của Đảng. Báo ra đƣợc bảy tháng thì bị đình bản nhƣng 

đã gây đƣợc tiếng nói trong dƣ luận, nhất là những ngƣời dân chủ ở Pháp. 

26. Sau này, trong bản: "Những chỉ thị mà tôi nhớ và truyền đạt", viết năm 1939, 

Nguyễn Ái Quốc báo cáo với Quốc tế Cộng sản: "Ban Chấp hành Trung ƣơng phải 

kiểm soát các báo chí của Đảng để tránh những khuyết điểm về kỹ thuật và chính 

trị". Hồ Chí Minh: Toàn tập,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.3, tr. 139. 

27. Cuối cùng, thực dân Pháp cho tên Tuần phủ Phúc Yên đứng ra phát đơn kiện 

tòa báo sau một loạt bài đăng trên Le Travail tố cáo hành động ôm gót thực dân, 

đàn áp dân thƣờng của tên tay sai này. Vì không chịu bồi thƣờng 6.000 đồng theo 

quyết định của tòa án thực dân, báo Le Travail đã phải đóng cửa sau khi ra số cuối 

cùng vạch trần dã tâm bỉ ổi, câu kết với nhau của chính quyền thực dân và bọn 

phong kiến tay sai. 

28. Tại đây, bà Nguyễn Thị Minh, vợ đồng chí Đặng Xuân Khu, cùng một số 

ngƣời quê ở Hành Thiện mở hiệu may để kiếm sống. Gia đình ở trên gác hai với 

khoảng 25m
2
. Ông Khuất Duy Tiến là ngƣời hay tới đây trao đổi công việc với 

đồng chí Đặng Xuân Khu. 

29. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2000, t.6, tr.300. 



30. Cuối năm 1937, lợi dụng sắc lệnh báo chí của chính quyền thực dân, Đặng 

Xuân Khu cử Lƣơng Văn Ty (tức Thân) ở số nhà 112, phố Sinh Từ (Hà Nội) làm 

đơn xin phép ra tờ báo tiếng Việt lấy tên là tờ Tin tức. Ngày 23-2-1938, Toàn 

quyền Brêviê ký sắc lệnh cho phép xuất bản báo Tin tức. Báo Tin tức do Trần Huy 

Liệu làm chủ bút xuất bản từ ngày 2-4-1938 đến 19-10-1938, đƣợc 43 số thì bị 

chính quyền thực dân thu hồi giấy phép xuất bản. 

31. Sau này, đồng chí Trƣờng Chinh giải thích: "Giám đốc chính trị đƣợc rộng 

chân hơn. Các công việc giao dịch giấy tờ đều do chủ bút giải quyết. Nhiệm vụ của 

Giám đốc chính trị là giữ sao cho báo viết đúng đƣờng lối, đúng chính sách của 

Đảng". Bài nói chuyên cử đồng chí Trường Chinh với tạp chí Học tập ngày 29-12-

1959. 

32. Xem: Báo Tin tức, số 4, ngày 23 đến 30-4-1938. 

33. Nay là khu Cung Văn hoá hữu nghị và Quảng trƣờng 1 tháng 5, Hà Nội. 

34. Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.3, tr. 150 

35. Xem: Báo Tin tức, số 6, ngày 14 đến 21-5-1938. 

36,37,38,39,40. Xem: Báo Tin tức, số 8, ngày 28 tháng 5 đến 4-6-1938; số 9, ngày 

4 đến 11-6-1938; số 38, ngày 28 tháng 9 đến 1-10-1938; số 10, ngày 11 đến 18-6-

1938; số 11, ngày 18 đến 25-6-1938. 

41,42. Xem: Báo Tin tức, số 38, ngày 28 tháng 9 đến 1-10-1938; số 10, ngày 11 

đến 18-6-1938. 

43. Nhóm Ngày nay là nhóm ra báo Ngày nay, đứng đầu là Nguyễn Tƣờng Tam 

(Nhất Linh) và Trần Khánh Giƣ (Khái Hƣng). 

44. Ngày 3-7-1938. 

45, 46. Xem: Báo Tin tức, số 14, ngày 2 đến 6-7-1938; số 15, ngày 6 đến 9-7-1938. 



47. Xem: Báo Tin tức, số 14, ngày 2 đến 6-7-1938. 

48, 49, 50. Xem: Báo Tin tức, số 20, ngày 23 đến 27-7-1938; số 21, ngày 27 đến 

30-7-1938; số 36, ngày 7 đến 10-9-1938. 

51. Tiếp theo các bài báo trên là các bài của đồng chí Trƣờng Chinh nhƣ: "Một 

khẩu hiệu chính: Phải mở rộng quyền hạn cho dân viện" - Tin tức, số 17 (ngày 13 

đến 16-7-1938); "Cái ý nghĩa thực của cuộc bầu cử lần thứ nhất ở Hà Nội" - Tin 

tức, số 18 (ngày 16 đến 20-7-1938); "Những bài học của một cuộc tuyển cử" -  Tin 

tức, số 19 (ngày 20 đến 23-7-1938); "Nội dung Mặt trận dân chủ" - Tin tức, số 27 

(ngày 20 đến 24-8-1938); "Hãy gạt phăng bọn buôn dân và bảo hoàng khỏi ghế 

nghị trƣởng kỳ này" - Tin tức, số 32 (ngày 7 đến 10-9-1938); "Rút một bài học 

kinh nghiệm trong cuộc bầu Viện trƣởng Viện dân biểu Bắc Kỳ vừa rồi" - Tin 

tức, số 34 (ngày 14 đến 17-9-1938); "Nhân bài phỏng vấn tơrốtkít ở báo Quốc 

gia của Trƣơng Tửu". "Bọn tờrốtkít nói lung tung và chửi sự thực" - Tin tức, số 39 

(ngày 1 đến 5-10-1938). 

52. Không kể số đặc biệt ngày 1-5-1938, các số khác đều in ít nhất là 4.000 bản và 

thƣờng dao động trên dƣới 6.000 bản. Theo những thống kê về báo chí, nhƣ thế là 

vƣợt quá mức trung bình của một tờ báo tiếng Việt xuất bản lúc đó. 

53. Tờ này của Nguyễn Thiện Tứ, ở 26 phố Hàng Thiếc, đƣợc phép xuất bản từ 

ngày 26-12-1937. 

54. Ở số 1 có thông báo: Ban trị sự Đời nay tuyên bố: Tờ Đời nay lần này xuất bản 

với một thể tài mới, một toà soạn mới, một Ban trị sự mới. Ban trị sự Đời nay bây 

giờ không dính dấp gì với Ban trị sự Đời nay trƣớc kia nữa. Nên chúng tôi tuyên 

bố để bạn đọc rõ: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tiền bạc, về tinh thần của tờ 

báo Đời nay cũ. 

55. Từ đây, viết "Đời nay" là chỉ "Đời nay, tập mới", không phải "Tập cũ". 



56. Đồng chí Trƣờng Chinh kể 1ại: "Vào dịp mồng 5 tháng Giêng (Âm lịch) anh 

em giao cho tôi viết một bài kỷ niệm Đống Đa, in đầy cả một trang báo. Bọn chúng 

để ta in xong rồi mới cho mật thám đến tịch thu". Bài nói chuyện của đồng chí 

Trường Chinh nhân dịp đến thăm tạp chí Học tập, ngày 29-12-1959. 

57. Ngày 13-10-1939, Toàn quyền Đông Dƣơng - Saten ký quyết định cấm 

báo Đời nay. 

58. Do có luật báo xuất bản bằng tiếng Pháp không cần phải xin phép. 

59. Trong Báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản cuối tháng 7-1939, Ngƣời 

đã viết về Notre Voix: "cƣơng lĩnh của Notre Voix và cũng là cƣơng lĩnh chung của 

các tờ báo cộng sản Đông Dƣơng". "Notre Voix sẽ là tiếng nói của những ngƣời 

mong muốn hòa bình, muốn đƣợc tự do và hạnh phúc hơn, của những ngƣời quyết 

tâm đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, đấu tranh chống lại các lực lƣợng 

bảo thủ và áp bức xã hội, chống lại những kẻ gây chiến, chủ nghĩa phát xít trong 

nƣớc và trên quốc tế". 

"Nói một cách chính xác hơn, Notre Voix sẽ hoạt động để mở rộng và củng cố mặt 

trận những lực lƣơng tiến bộ, mặt trận dân chủ Pháp -Đông Dƣơng, để tăng cƣờng 

tình đoàn kết của nhân dân Đông Dƣơng với các chiến sĩ anh hùng Trung Quốc, 

Tây Ban Nha và nói chung, với toàn thể nhân dân thế giới". Hồ Chí Minh: Toàn 

tập, Sđd, t.3, tr.154-155. 

60. Xem: Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.3. 

61. Capuy: Bí thƣ chi bộ Đảng Xã hội Bắc Đông Dƣơng, có trụ sở ở Hà Nội. Nhân 

việc ông ta quay về Pháp, đồng chí Đặng Xuân Khu đã đọc bài diễn văn nổi tiếng 

này. 



62. Tập sách dân chúng là một loại sách có khi có, có khi không có nhà xuất bản, 

có hoặc không có địa chỉ in và phát hành ở Hà Nội, ra đời năm 1937. 

63. Ở Bắc Kỳ, việc viết và cho xuất bản các cuốn sách ở nơi này nơi khác của cán 

bộ đảng viên ở Hà Nội đều đƣợc đồng chí Đặng Xuân Khu chỉ đạo về nội dung lý 

luận, tƣ tƣởng và chính trị. 

64. Tất cả có 15 cuốn sách của các tác giả: Cựu Kim Sơn (Trần Đức Sắc), Qua 

Ninh (Đặng Xuân Khu), Vân Đình (Võ Nguyên Giáp), Tô Dân (Khuất Duy Tiến), 

Đào Duy Kỳ, Nguyễn Thƣờng Khanh, Trí Cƣờng (Nguyễn Văn Cừ). 

65. Trƣờng chinh và Võ Nguyên Giáp: Vấn đề dân cày, Nxb.Sự thật, 1960, tái bản. 

66. Cuốn sách đƣợc các tác giả viết xong vào tháng 8-1938, dự định xuất bản dƣới 

hình thức Phụ trƣơng báo Tin tức. Xem. Báo Tin tức,số 32, ngày 7-10-1938. 

67. Điều lệ gồm 33 điều, nêu tên hội, mục đích và tác dụng của việc truyền bá chữ 

Quốc ngữ cho ngƣời Việt Nam biết đọc và viết đúng tiếng của mình, đáp ứng nhu 

cầu đời sống văn hoá tinh thần. 

68. Về sau, những thanh niên này đã tham gia Đoàn Thanh niên dân chủ, Thanh 

niên phản đế, Thanh niên cứu quốc và các đoàn thể yêu nƣớc khác trong Việt Minh 

và đã đảm đƣơng những nhiệm vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà 

nƣớc và các tổ chức đoàn thể khác. 

69. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.756. 

70. Tham gia hội nghị còn có các đồng Lê Duẩn, Phan Đăng Lƣu, Võ Văn Tần,... 

71. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.59. 

72. Phát hiện đồng chí Đặng Xuân Khu về quê, thực dân Pháp và tay sai đã đƣa 

lính đến săn lùng ở Hành Thiện. Lúc đó đồng chí đang ở nhà mẹ vợ. Nhờ bố mẹ và 

ngƣời nhà báo cho biết, đồng chí đi đò qua sông sang huyện Vũ Tiên (Thái Bình) 



về thôn Tả Hành và đƣợc sự giúp đỡ chu đáo của bà Lƣơng Thị Chấn cùng một số 

gia đình ở đây. Sau đó, ông Đặng Xuân Đỉnh (em trai đồng chí Đặng Xuân Khu) 

về tìm và chắp nối liên lạc với Xứ uỷ Bắc Kỳ. Xứ uỷ cử đồng chí Trƣơng Thị Mỹ 

về đón đồng chí Đặng Xuân Khu và đƣa lên Bắc Ninh. Ông Đỉnh đƣợc Nhà nƣớc 

tặng Huân chƣơng Độc lập hạng Ba. Trong thời gian từ 1940-1945, cùng với ông 

Đỉnh, ông Đặng Chu Thạch (em rể đồng chí Đặng Xuân Khu) cũng thƣờng xuyên 

giúp đỡ đồng chí Đặng Xuân Khu và là ngƣời bố trí chỗ đi về cho đồng chí ở vùng 

Đáp Cầu, Bắc Ninh. Ông Thạch đƣợc Nhà nƣớc tặng Huân chƣơng kháng chiến. 

73. Năm 1940, đồng chí Đặng Xuân Khu có thêm con gái là Đặng Việt Nga. Từ 

năm 1952 đƣợc đi học ở Trung Quốc và Liên Xô, trở thành tiến sĩ kiến trúc năm 

1963. 

74. Cuối năm 1939, đồng chí Hoàng Văn Thụ - Bí thƣ Xứ ủy Bắc Kỳ chủ trƣơng 

xuất bản báo Giải phóng, đặt trụ sở ở Đại Mỗ - Hà Đông (Hà Tây) cùng với cơ 

quan của Xứ ủy. Lúc đầu, đồng chí Hoàng Văn Thụ trực tiếp làm chủ bút và cũng 

là cây viết chính của báo. Ra đƣợc mấy số, báo Giải phóng bị phát hiện, nhiều cán 

bộ bị địch bắt. Khi đồng chí Đặng Xuân Khu phụ trách báo, do địch đánh phá liên 

tục, trụ sở phải di chuyển nhiều nơi, báo Giải phóng tái xuất bản đƣợc bốn số, đến 

ngày 25-3-1941, báo đổi tên thành Giải phóng tập mới - cơ quan tuyên truyền của 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng. 

75. Cho tới Hội nghị Trung ƣơng mở rộng tháng 11-1940. 

76. Các đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị bắt ngày 17-1-1940; Lê Hồng Phong bị bắt 

tháng 2-1940; Hà Huy Tập bị bắt ngày 30- 3-1940. 

77. Lúc đầu họp ở nhà ông Nguyễn Tiến Tuận (tức Đám Thi), làng Đình Bảng, phủ 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, do bị 



lộ, hội nghi lại chuyển về họp tại làng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là 

thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

78,79,80. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.58, 62, 

68. 

81,82,83. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.74, 77, 

78. 

84. Hội nghị đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Phan Đăng Lƣu truyền đạt chỉ thị của 

Trung ƣơng tới Xứ ủy Nam Kỳ. Khi đồng chí Phan Đăng Lƣu về tới Sài Gòn, thì 

ngày, giờ khởi nghĩa, lệnh khởi nghĩa của Xứ uỷ Nam Kỳ đã gửi xuống các địa 

phƣơng, không hoãn lại đƣợc. Cuộc khởi nghĩa thất bại và bị quân thù khủng bố, 

dìm trong bể máu. 

85. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.86-87. 

86. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.89-92. 

  



CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THẮNG LỢI 

(1941-1945) 

3.1. Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng 

Sau khi đánh chiếm Ba Lan, tháng 4 và 5-1940, quân Đức đánh chiếm Đan Mạch, 

Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Lúcxămbua và tấn công nƣớc Pháp. Ngày 22-6-1940, Chính 

phủ Pháp đầu hàng. Tiếp đó, từ cuối năm 1940, đầu năm 1941, Đức tiếp tục đƣa 

quân vào Hunggari, Rumani, Bungari; đánh chiếm Nam Tƣ, Hy Lạp. 

Ngày 22-6-1941, phát xít Đức tiến công Liên Xô. 

Ở châu Á, phát xít Nhật mở rộng đánh chiếm Trung Quốc, tiến xuống Đông Nam 

Á; sáng 8-12-1941, Nhật tiến công cảng Trân Châu (quần đảo Ha Oai, Mỹ), mở 

rộng chiến tranh ở châu Á - Thái Bình Dƣơng. 

Cuộc chiến tranh do các nƣớc phát xít gây ra đã chia thế giới thành hai phe: phe 

phát xít gồm Đức - Italia - Nhật và các chính phủ tay sai; phe Đồng minh chống 

phát xít (còn gọi là phe Dân chủ) gồm Liên Xô – Anh - Mỹ - Trung Quốc, các lực 

lƣợng chống phát xít và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chủ nghĩa phát xít là kẻ 

thù chính, chủ yếu, trƣớc mắt của tất cả các lực lƣợng cách mạng, dân chủ và tiến 

bộ trên toàn thế giới. 

Ngay sau khi chiến tranh thế giới nổ ra (1-9-1939), ngày 26-9-1939, Tổng thống 

Pháp Lebrun đã ký sắc lệnh giải tán Đảng Cộng sản Pháp. Nƣớc Pháp thua trận, 

Chính phủ đầu hàng của Pháp lại tiến thêm một bƣớc trong việc thi hành những 

chính sách cực kỳ phản động: giải tán các tổ chức dân chủ, tiến bộ ở nƣớc Pháp và 

ở các thuộc địa. Nhiều đảng viên cộng sản, nhiều ngƣời yêu nƣớc, dân chủ và tiến 

bộ ở Pháp và các thuộc địa của Pháp bị bắt bớ, giam cầm
1
. 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hƣởng mạnh mẽ trực tiếp đến nƣớc ta, làm đảo 

lộn mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam. 



Là thuộc địa của Pháp, Việt Nam và các nƣớc trên bán đảo Đông Dƣơng rên xiết 

dƣới chính sách cai trị thời chiến của chính quyền thực dân Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng và các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo bị kẻ thù điên cuồng tấn công. 

Báo chí tiến bộ bị đóng cửa. Những quyền lợi mà quần chúng đã giành đƣợc trong 

thời kỳ Mặt trận dân chủ bị thủ tiêu. Hàng loạt cán bộ, đảng viên và quần chúng bị 

bắt bớ, giam cầm, đày đọa trong các nhà tù (Hoả Lò, Sơn La, Buôn Ma Thuột, Côn 

Đảo,...) và các trại tập trung mà đế quốc Pháp mới lập thêm (Bá Vân, Bắc Mê, 

Nghĩa Lộ ở miền Bắc; Đắc Lay, Đắc Tô, Trà Nê ở miền Trung; Tà Lài, Bà Rá ở 

miền Nam,...). Một số chiến sĩ cách mạng còn bị đế quốc Pháp đày sang các đảo 

thuộc địa của chúng ở châu Phi và Trung Mỹ. Nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng bị 

địch giết hại trong thời kỳ này: các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thƣ Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng; Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thƣ; Phan Đăng Lƣu, 

Võ Văn Tần, Uỷ viên Trung ƣơng, Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thƣ Thành ủy Sài 

Gòn - Chợ Lớn,... bị thực dân Pháp xử bắn ngày 28-8-1941; đồng chí Lê Hồng 

Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản, nguyên Tổng Bí thƣ của Đảng, 

bị địch hành hạ đến chết trong nhà tù Côn Đảo ngày 6-9-1942. 

Đồng thời với đàn áp, khủng bố, đế quốc Pháp ra lệnh tổng động viên, bắt lính đƣa 

sang Pháp phục vụ chính sách chiến tranh, bắt phu xây dựng các công trình quân 

sự ở Đông Dƣơng. Tám vạn thanh niên ở miền Bắc Việt Nam đã bị bắt đi lính sau 

mấy tháng chiến tranh. 

Chính sách kinh tế thời chiến của Pháp đƣợc thực hiện nhằm vơ vét sức ngƣời, sức 

của ở Đông Dƣơng phục vụ cuộc chiến tranh của Pháp. Các thứ thuế đều tăng; các 

xí nghiệp tƣ nhân bị trƣng thu, trƣng dụng phục vụ quân sự; sản xuất và phân phối, 

xuất khẩu và nhập khẩu bị kiểm soát gắt gao... 

Trừ bọn tay sai đế quốc, bọn đại địa chủ và tƣ sản mại bản, mọi giai cấp tầng lớp 

trong xã hội Việt Nam đều bị ảnh hƣởng tiêu cực bởi chính sách cai trị thời chiến 



của đế quốc Pháp. Giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề. Giờ làm việc tăng từ 10 

giờ lên 12 giờ một ngày; tiền lƣơng bị cắt giảm, nhiều ngƣời bị sa thải, ngƣời thất 

nghiệp ngày càng nhiều; giá sinh hoạt đắt đỏ. Ngƣời có việc và ngƣời mất việc đều 

điêu đứng. Giai cấp nông dân càng đói khổ, cùng cực hơn vì tô cao, thuế nặng, bị 

bắt đi lính, đi phu,... 

Tƣ sản dân tộc bị phá sản hàng loạt vì chính sách kinh tế thời chiến của đế quốc và 

vì sức mua của nhân dân giảm sút. Địa chủ, nhất là địa chủ nhỏ và vừa, bị thiệt hại 

nặng nề vì chiến tranh, vì phải nộp thuế cao, nộp thóc tạ và có nguy cơ bị tịch ký 

gia sản. Trí thức, viên chức thất nghiệp, sụt lƣơng; học sinh thất học; tiểu thƣơng ế 

hàng, tiểu chủ sản xuất giảm, một số đông đã phải đóng cửa và phá sản... 

Tình cảnh nhân dân Việt Nam càng tệ hại hơn khi ở chính quốc, Chính phủ Pháp 

đầu hàng phát xít Đức (tháng 6-1940) và ở Đông Dƣơng, chính quyền thực 

dân Pháp chấp nhận yêu cầu chiếm đóng Đông Dƣơng của phát xít Nhật (tháng 9-

1940). Từ đó, nhân dân Việt Nam "một cổ hai tròng. Đã làm trâu ngựa cho Tây, lại 

làm nô lệ cho Nhật"
2
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Ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc phát xít đè nặng lên tất cả các giai cấp, 

các tầng lớp nhân dân và toàn dân tộc ta. Mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu của xã hội 

Việt Nam - mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc, gay gắt tới đỉnh tột 

cùng. Yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam là phải giải quyết mâu thuẫn đó, 

là phải tập trung lực lƣợng chĩa mũi nhọn chính của cách mạng vào bọn đế quốc, 

phát xít, đánh đổ ách thống trị của đế quốc, phát xít, giành độc lập dân tộc. Chiến 

tranh, một mặt gây thêm tai họa nặng nề cho nhân dân ta, mặt khác lại có tác dụng 

thúc đẩy nhân dân nhanh chóng vùng dậy lật đổ ách thống trị của đế quốc. Cách 

mạng đã chuyển giai đoạn. "Bƣớc đƣờng sinh tồn của các dân tộc Đông Dƣơng 

không còn có con đƣờng nào khác hơn là con đƣờng đánh đổ đế quốc Pháp, chống 



tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc 

lập"
3
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Lịch sử đặt lên vai Đảng ta - đội tiền phong cách mạng của giai cấp công nhân, bộ 

tham mƣu duy nhất của dân tộc - sứ mệnh nặng nề. Và lịch sử chỉ đặt ra những yêu 

cầu, những nhiệm vụ mà điều kiện khách quan và chủ quan cho phép có thể giải 

quyết đƣợc. 

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, những điều kiện để giải quyết yêu cầu lịch 

sử của cách mạng Việt Nam đang trong quá trình hình thành. Nhiệm vụ của Đảng 

là, bằng đƣờng lối, chủ trƣơng, biện pháp đúng, thúc đẩy quá trình hình thành do 

diễn ra một cách nhanh chóng để giải quyết thắng lợi nhiệm vụ lịch sử. 

Sau Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng (tháng 11-1940), nhận đƣợc 

tin đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã về đến gần biên giới Việt - Trung, Quyền Tổng Bí 

thƣ Đặng Xuân Khu cử ngay đồng chí Hoàng Văn Thụ qua biên giới tìm gặp đồng 

chí Nguyễn Ái Quốc để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Tháng 1-1941, tại 

cuộc gặp ở Tân Khƣ (Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái 

Quốc đã chỉ thị cho Trung ƣơng Đảng chuẩn bị nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ƣơng sẽ tổ chức vào giữa năm 1941. 

Ngày 28-l-1941, sau 30 năm ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc và hoạt động ở nƣớc ngoài, 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã về nƣớc để trực tiếp cùng Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngƣời chọn Pác Bó (Trƣờng Hà, Hà 

Quảng, Cao Bằng) làm nơi ở, nơi làm việc và đây cũng là địa điểm họp Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Thực hiện chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, sau một thời gian tích cực chuẩn 

bị, Quyền Tổng Bí thƣ Đặng Xuân Khu và các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá 

Cang... lên đƣờng đi dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng. Để bảo đảm an toàn, 



đồng chí Đặng Xuân Khu và các đồng chí trong đoàn trong trang phục khăn xếp, 

áo the, quần trắng, nhƣ thầy lý, thầy cúng, không đi thẳng từ Bắc Ninh lên Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, mà đi theo đƣờng vòng qua các cơ sở cách mạng, 

sang Yên Thế (Bắc Giang) - Bắc Sơn (Lạng Sơn) - đi dọc sông Kỳ Cùng bằng 

mảng - vƣợt biên giới sang Long Châu (Trung Quốc), đi tiếp đến Tĩnh Tây - về Pác 

Bó (Cao Bằng). 

Lần đầu đƣợc gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ngƣời sáng lập Đảng ta, ngƣời chiến 

sĩ tiên phong của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc, đồng chí 

Đặng Xuân Khu và các đồng chí trong đoàn đều xúc động. Từ khi còn học ở 

trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại Đông Dƣơng, đồng chí Đặng Xuân Khu đã có dịp 

nghiên cứu các tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh,... và 

nhiều bài viết của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trên báo Le Paria, Việt Nam 

hồn,... Trong thời kỳ Mặt trận dân chủ, khi đang chỉ đạo hoạt động báo chí công 

khai của Đảng, đồng chí lại nhận đƣợc thƣ, nhiều bài viết dƣới một tên chung "Thƣ 

từ Trung Quốc", ký bút danh P.C.Lin, đăng báo Notre Voix và những ý kiến chỉ 

đạo sắc sảo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nay giữa núi rừng hùng vĩ, bên núi Các 

Mác, suối Lênin
4
đƣợc gặp vị lãnh tụ vĩ đại, trong bộ áo chàm giản dị, đồng chí 

Quyền Tổng Bí thƣ cảm động thƣa: "Bác"... Từ đó, mọi ngƣời từ già đến trẻ, đều 

xƣng hô với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là "Bác" với lòng kính trọng yêu mến,... 

Từ ngày 10 đến 19-5-1941, tại lán nhỏ bên suối Khuổi Nậm, Pác Bó, Hội nghị lần 

thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đã họp dƣới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đặng Xuân Khu, Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá 

Cang, Phùng Chí Kiên, đại biểu Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và một số đại biểu hoạt 

động ở nƣớc ngoài. 

Căn cứ vào sự phân tích chính xác tình hình thế giới và trong nƣớc, đặc biệt là sự 

phát triển mạnh mẽ, sôi nổi của phong trào cách mạng qua ba cuộc khởi nghĩa liên 



tiếp nổ ra (khởi nghĩa Bắc Sơn, tháng 9-1940; khởi nghĩa Nam Kỳ, tháng 11-1940; 

khởi nghĩa Đô Lƣơng, tháng 1-1941), Hội nghị chỉ rõ "Quyền lợi tất cả các giai cấp 

bị cƣớp giật, vận mạng dân tộc nguy vong không lúc nào bằng" và khẳng định 

"Trong lúc này khẩu hiệu của Đảng ta là trƣớc hết phải làm sao giải phóng cho 

đƣợc các dân tộc Đông Dƣơng ra khỏi ách của giặc Pháp - Nhật"
5
. Hội nghị cho 

rằng muốn làm tròn nhiệm vụ ấy, Đảng phải tập trung đƣợc cho hết lực lƣợng cách 

mạng trên toàn cõi Đông Dƣơng, liên minh tất cả các lực lƣợng của các giai cấp 

đảng phái, các nhóm cách mạng cứu nƣớc, các tôn giáo, các dân tộc kháng Nhật. 

Sự liên minh này không có nghĩa là thủ tiêu đấu tranh giai cấp. "Nhƣng trong giai 

đoạn hiện tại, quốc gia trƣớc hết, thì tất thảy những yêu sách của bộ phận mà có 

hại đến quyền lợi của toàn thể, của giai cấp mà có hại đến quyền lợi của dân tộc thì 

phải gác lại để giải quyết sau. Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp 

phải đặt dƣới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu 

không giải quyết đƣợc vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi đƣợc độc lập, tự do 

cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp 

ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại 

đƣợc. Đó là nhiệm vụ của Đảng ta trong vấn đề dân tộc"
6
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Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khẳng định tính chất đúng 

đắn của chủ trƣơng gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ƣơng (tháng 11-1939), tập trung mũi nhọn chống đế quốc và 

tay sai, giành độc lập dân tộc, đồng thời nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại 

ruộng công, tiến tới thực hiện ngƣời cày có ruộng. Nhiệm vụ đấu tranh giai cấp, lợi 

ích giai cấp phụ thuộc vào cuộc đấu tranh dân tộc, lợi ích dân tộc. Đặt vấn đề nhƣ 

vậy không có nghĩa là chỉ lo đến việc phản đế mà quên lợi ích giai cấp. Khi giải 

quyết đƣợc vấn đề dân tộc thì thực ra cũng đã giải quyết đƣợc một phần vấn đề giai 

cấp, lợi ích giai cấp. 



Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đã đề ra Chính sách 

mới phân tích sâu sắc thái độ của các giai cấp, chỉ rõ thành phần của lực lƣợng 

cách mạng và phản cách mạng và khẳng định cuộc cách mạng Đông Dƣơng hiện 

tại "không phải là cuộc cách mạng tƣ sản dân quyền, cuộc cách mạng phải giải 

quyết hai vấn đề: phản đế và điền địa nữa, mà là một cuộc cách mạng chỉ phải giải 

quyết một vấn đề cần kíp "dân tộc giải phóng", vậy thì cuộc cách mạng Đông 

Dƣơng trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng". Nghị 

quyết giải thích rằng lúc này chƣa làm cuộc cách mạng tƣ sản dân quyền không 

phải là bỏ nhiệm vụ điền địa, "không phải đi lùi lại một bƣớc, mà chỉ bƣớc một 

bƣớc ngắn hơn để có sức mà bƣớc một bƣớc dài hơn"
7
. 

Nghị quyết cũng chỉ rõ "...đừng tƣởng rằng chƣa giải quyết vấn đề ruộng đất cho 

nông dân sẽ làm giảm bớt sức chiến đấu đâu. Không, nông dân vẫn không giảm bớt 

sự hăng hái tranh đấu mà vẫn nỗ lực tranh đấu mạnh hơn"
8
. Vì trong cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc, nông dân cũng đƣợc hƣởng nhiều quyền lợi to lớn: đánh 

đuổi phát xít Pháp - Nhật, đó là lật đƣợc một cái ách áp bức, bóc lột nặng nề nhất 

đối với nông dân; đánh đuổi Pháp - Nhật, thủ tiêu thuế đinh, điền và các thứ thuế 

vô lý khác; đƣợc chia lại công điền một cách công bằng, giảm địa tô, sửa đổi nền 

chính trị hƣơng thôn cho họ đƣợc hƣởng nhiều quyền lợi hơn, lại đƣợc hƣởng 

nhiều ruộng đất tịch thu của bọn Việt gian phản quốc và một phần của đế quốc tƣ 

bản; họ cũng đƣợc hƣởng quyền lợi kinh tế, chính trị khác mà toàn thể nhân dân 

đều đƣợc hƣởng... Nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc không có nghĩa là dừng lại 

ở đó mà phải "đi đến cách mạng tƣ sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ 

nghĩa"
9
. 

Nếu nhƣ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng tháng 11-1939, tháng 

11-1940, trong khi nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, vẫn chủ trƣơng giải quyết 

chung, đồng thời đối với ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia trên bán đảo Đông 



Dƣơng theo sự chỉ đạo từ trƣớc của Quốc tế cộng sản thì, từ Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ƣơng tháng 5-1941, Đảng chủ trƣơng giải quyết nhiệm vụ dân tộc 

trong khuôn khổ từng dân tộc, các dân tộc sống trên bán đảo Đông Dƣơng sẽ tự 

quyết định vận mệnh của mình, tƣơng lai của đất nƣớc mình. 

Ở Việt Nam, sau khi đánh đuổi Pháp - Nhật, "sẽ thành lập một nƣớc Việt Nam dân 

chủ mới theo tinh thần tân dân chủ"
10

. Trong Chƣơng trình Việt Minh, mục tiêu 

này đƣợc nói rõ hơn nhƣ sau: "Sau khi đánh đuổi đƣợc đế quốc Pháp, Nhật, sẽ 

thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lấy lá cờ đỏ 

ngôi sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính phủ ấy do quốc dân đại hội cử 

ra"
11

. Chính quyền cách mạng của dân chủ mới ấy không phải thuộc quyền riêng 

của giai cấp nào mà là của chung của toàn thể dân tộc. Chủ trƣơng nhƣ vậy không 

có nghĩa là tách rời cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào và Campuchia. Cách 

mạng Việt Nam vẫn quan hệ mật thiết với cách mạng Lào và Campuchia. Pháp -

 Nhật là kẻ thù chung của ba dân tộc. Không thể thắng chúng nếu chỉ có riêng rẽ 

lực lƣợng của mỗi dân tộc. Muốn đánh đuổi chúng, "phải có một lực lƣợng thống 

nhất của tất thảy các dân tộc Đông Dƣơng"
12

, phải có sự đoàn kết ủng hộ của 

phong trào cách mạng, phong trào dân chủ thế giới chống phát xít. 

Chủ trƣơng giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nƣớc của Đảng ta là 

thể hiện tƣ tƣởng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - một tƣ tƣởng nhất quán trong 

đƣờng lối, chủ trƣơng cách mạng do Ngƣời đề ra, trong các tổ chức cách mạng do 

Ngƣời sáng lập
13

. 

Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh tới một điều thứ hai nữa là đã nói đến vấn đề dân 

tộc tức là đã nói đến sự tự do độc lập của mỗi dân tộc tuỳ theo ý muốn của mỗi dân 

tộc. Nói nhƣ thế nghĩa là sau lúc đánh đuổi Pháp - Nhập ta phải thi hành đúng 

chính sách "dân tộc tự quyết" cho dân tộc Đông Dƣơng. Các dân tộc sống tên cõi 

Đông Dƣơng sẽ tuỳ theo ý muốn, tổ chức thành liên bang cộng hoà dân chủ hay 



đứng riêng thành một dân tộc quốc gia tuỳ ý... Văn hoá của mỗi dân tộc sẽ đƣợc tự 

do phát triển tồn tại,... Sự tự do độc lập của các dân tộc sẽ đƣợc thừa nhận và coi 

trọng"
14

. 

Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ ra rằng, để thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc và 

dân tộc tự quyết "phải có một lực lƣợng thống nhất của tất thảy các dân tộc Đông 

Dƣơng họp lại"; "cách mạng Đông Dƣơng là một bộ phận cách mạng thế giới và 

giai đoạn hiện tại là một bộ phận dân chủ chống phát xít"
15

; cuộc đấu tranh của 

nhân dân Đông Dƣơng liên quan mật thiết với cuộc đấu tranh của nhân dân Trung 

Quốc và Liên Xô chống phát xít. 

Từ đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đã phát triển 

lên một bƣớc mới vấn đề thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Hội nghị chủ 

trƣơng Đảng ta phải vận dụng một phƣơng pháp hiệu triệu hết sức thống thiết, làm 

sao đánh thức đƣợc tinh thần dân tộc xƣa nay trong nhân dân. Cho nên mặt trận 

không thể gọi nhƣ trƣớc là Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương mà phải đổi 

ra cái tên khác cho có tính chất dân tộc hơn, có một mãnh lực dễ hiệu triệu hơn và 

nhất là có thể thực hiện trong tình hình hiện tại. Theo sáng kiến của đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập 

đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. 

Hội nghị cũng xác định Đảng và Việt Minh phải hết sức giúp đỡ các dân tộc 

Campuchia, Lào để lập ra Cao Miên độc lập đồng minh, Ai Lao độc lập đồng minh 

để sau này lập ra Đông Dương độc lập đồng minh. 

Nhƣ vậy, trong điều kiện lúc này, khi chƣa có ý kiến của Quốc tế Cộng sản và 

chƣa có điều kiện để thành lập ở mỗi nƣớc một đảng riêng, Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng vẫn lãnh sứ mạng của nó trong việc lãnh đạo nhân dân Đông Dƣơng tiến 

hành nhiệm vụ giải phóng các dân tộc Đông Dƣơng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 

Đặng Xuân Khu và Trung ƣơng Đảng ta đã quyết định thành lập ở mỗi nƣớc một 



mặt trận riêng nhằm dễ tổ chức và động viên tinh thần dân tộc của nhân dân mỗi 

nƣớc
16

. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đã phát triển vấn đề khởi nghĩa 

vũ trang mà Hội nghị Trung ƣơng năm 1939, 1940 mới có những phác họa bƣớc 

đầu. Với kinh nghiệm của các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lƣơng và dự 

đoán tình hình sắp tới, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đã xác 

định nhiều vấn đề cụ thể nhƣ vị trí, điều kiện khởi nghĩa, hình thái khởi nghĩa, khả 

năng "có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phƣơng...mà 

mở đƣờng cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn"
17

... và nhận địnhchuẩn bị khởi 

nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân. 

Vấn đề xây dựng đảng đƣợc hội nghị đặc biệt chú trọng và đã chủ trƣơng gấp rút 

đào tạo cán bộ, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn về công vận, nông vận, binh 

vận...; tăng thêm thành phần vô sản trong Đảng, lấy việc vận động công nhân làm 

công việc đầu tiên trong việc tổ chức quần chúng của Đảng, làm cho phong trào 

công nhân lên cao và đi tiên phong cho các phong trào khác; Đảng bộ miền Nam, 

Đảng bộ miền Trung phải giúp đỡ việc xây dựng đảng ở Campuchia, Lào,... nhằm 

làm cho Đảng có đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc đi đến toàn 

thắng... 

Theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, để kiện toàn Ban lãnh đạo của Đảng, 

Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng mới, bầu đồng chi Đặng 

Xuân Khu làm Tổng Bí thƣ
18

, bầu Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng gồm ba đồng 

chí: Đặng Xuân Khu, Hoàng Văn Thụ, Hạ Bá Cang. Chế độ làm việc của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng theo nguyên tắc mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nêu 

ra là: nêu cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, nhất trí; tập thể lãnh đạo cá nhân phụ 

trách; phê bình và tự phê bình. 



Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng tháng 5-1941 đã thành công và với việc 

thông qua Nghị quyết "thay đổi chiến lƣợc"
19

 đã hoàn chỉnh đƣờng lối giƣơng cao 

ngọn cờ giải phóng dân tộc của Đảng theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. "Chủ trƣơng 

chính sách mà Trung ƣơng đề ra trong Hội nghị lịch sử đó đã đƣợc toàn Đảng chấp 

hành nghiêm chỉnh và đã dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945)"
20

. 

Kết quả đó chứng tỏ sự trƣởng thành vƣợt bậc của Đảng ta trong việc vận dụng chủ 

nghĩa Mác – Lênin, vào thực tiễn Việt Nam. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về cách mạng 

giải phóng dân tộc đã trở thành đƣờng lối của Đảng, mở ra một thời kỳ phát triển 

mới của cách mạng Việt Nam. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đƣợc đồng chí Đặng 

Xuân Khu "chuẩn bị từ trƣớc, nhƣng với lòng khâm phục lãnh tụ sâu sắc thì sự 

nhất trí đã có ngay từ lần trao đổi đầu tiên"
21

 với đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Sự 

nhất trí giữa Quyền Tổng Bí thƣ Đặng Xuân Khu, ngƣời lãnh đạo cao nhất của 

Đảng ở trong nƣớc lúc đó với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mới ở nƣớc ngoài về, có ý 

nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thành công của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ƣơng, nhất là với sự ra đời của Nghị quyết thay đổi chiến lƣợc và sự 

đoàn kết thống nhất của Đảng ta. Đây là sự kiện không dễ có đƣợc trong lịch sử 

phong trào cộng sản quốc tế
22

. 

Trong điều kiện lúc đó, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng mang 

tính chất nhƣ một Đại hội Đảng. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ƣơng, 

Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng và Tổng Bí thƣ, xây dựng các văn kiện nhƣ Điều lệ 

tóm tắt của Đảng và ra một văn kiện riêng về Vấn đề Đảng, nói rõ về Đảng Cộng 

sản của giai cấp vô sản và những nguyên tắc tổ chức và xây dựng đảng. Hội nghị 

còn xây dựng Chương trình Việt Minh, xây dựng Điều lệ Việt Nam nông dân cứu 

quốc hội và Điều lệ của Việt Nam tiểu tổ du kích cứu quốc
23

. Điều này cho thấy 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Tổng Bí thƣ Đặng Xuân Khu không chỉ quan tâm tới 



sự thống nhất tƣ tƣởng, đƣờng lối mà còn cả vấn đề thống nhất và củng cố tổ chức 

của Đảng cũng nhƣ các hệ thống tổ chức chính trị xung quanh Đảng. Công tác xây 

dựng đảng và các tổ chức của Đảng vì thế có bƣớc phát triển mới, làm cho các tổ 

chức này có đủ sức mạnh bƣớc vào cuộc chiến đấu quyết liệt giành độc lập cho dân 

tộc. 

Nghị quyết đúng đắn của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng và các 

văn kiện của Hội nghị là kết quả trí tuệ của toàn Ban Chấp hành Trung ƣơng, trong 

đó có sự đóng góp to lớn của Tổng Bí thƣ Đặng Xuân Khu. 

Hoà mình trong phong trào đấu tranh sôi nổi của quần chúng và từ nghiên cứu lý 

luận Mác - Lênin, tổng kết thực tiễn của cách mạng Việt Nam, đồng chí Đặng 

Xuân Khu và tập thể Ban Chấp hành Trung ƣơng đã đến với tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh, biến tƣ tƣởng Hồ Chí Minh thành đƣờng lối, chủ trƣơng và đƣa vào cuộc 

sống
24

. 

Ngày 6-6-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi thƣ kêu gọi toàn dân đoàn kết, đánh 

đuổi Nhật - Pháp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ƣơng. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng kết thúc, Tổng Bí thƣ và các 

đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về xuôi để triển khai tổ chức 

phổ biến và thực hiện nghị quyết, xây dựng Mặt trận Việt Minh, phát động phong 

trào đánh Pháp, đuổi Nhật, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. 

Cuối tháng 9-1941, đồng chí Tổng Bí thƣ triệu tập Hội nghị cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ 

để phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng tại nhà 

một cơ sở ở Dƣơng Húc, Tiên Sơn, Bắc Ninh. 

Ngày 23 và 24-9-1941, Tổng Bí thƣ đã viết tài liệu tuyên truyền về Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đƣợc đặt tên là Chính sách mới để 



phổ biến đến toàn Đảng. Đồng chí chỉ rõ: "Trong quá trình đấu tranh giải phóng 

cho giai cấp và cho dân tộc, Đảng ta phải kiểm tra đƣờng lối, chính sách của mình 

trong mỗi giai đoạn cách mạng, xem sai đúng nhƣ thế nào", và "Mỗi khi tình hình 

biến đổi, những điều kiện mới của cách mạng trong nƣớc và cách mạng thế giới đã 

nảy sinh thì lập tức chúng ta phải xem xét lại đƣờng lối, chính sách, chiến lƣợc và 

sách lƣợc của Đảng"
25

. Chính sách mới phân tích rõ sự biến động của tình hình thế 

giới, trong nƣớc và khẳng định kẻ thù chính của nhân dân ta là phát xít Nhật -

 Pháp. Mục đích trƣớc mắt của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi phát xít Nhật -

 Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. Do đó, cách mạng Việt Nam là cách 

mạng giải phóng dân tộc. Lúc này quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy nên nhiệm vụ 

chủ yếu là phải đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân vào Mặt trận dân tộc 

thống nhất chống phát xít; cô lập bọn phản quốc; động viên các tầng lớp nhân dân, 

tập trung các lực lƣợng cách mạng nhằm đánh đổ bọn đế quốc, phát xít Nhật -

 Pháp, giải phóng dân tộc, rồi sẽ tiến lên làm những nhiệm vụ mới của cách mạng. 

Đồng chí Tổng Bí thƣ phân tích rõ: cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận 

khăng khít của cách mạng dân chủ tƣ sản kiểu mới, "Song nhiệm vụ cấp bách nhất 

hiện nay là giải phóng dân tộc, cho nên cuộc cách mạng ta phải tiến hành trước 

mắt đây là cách mạng giải phóng dân tộc, một bước của cách mạng dân chủ tư 

sản..."
26

. Về vấn đề ruộng đất, đồng chí nêu rõ: Hiện thời, ta chƣa thể giải quyết 

cùng một lúc cả hai nhiệm vụ: cách mạng phản đế và cách mạng ruộng đất. Vì thực 

hiện cách mạng ruộng đất sẽ không phân hoá đƣợc giai cấp địa chủ, không tranh 

thủ, hoặc chí ít cũng trung lập đƣợc những tiểu địa chủ, nhất là những trí thức, học 

sinh con em địa chủ và ta sẽ vô tình tƣớc bỏ vây cánh của ta, tăng thêm lực lƣợng 

hậu bị cho địch. Phải làm cho nông dân hiểu rằng, cùng các tầng lớp nhân dân làm 

cách mạng giải phóng dân tộc để giành độc lập dân tộc, rồi sẽ tiến lên giải quyết 

triệt để vấn đề cách mạng ruộng đất. Chính sách mới nêu ra 15 khẩu hiệu đấu 



tranh phù hợp với nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng; nêu rõ hướng tuyên truyền, 

hình thức đấu tranh, công tác xây dựng Mặt trận Việt Minh và lãnh đạo Mặt trận, 

gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, một công tác vô cùng quan trọng và khẩn 

cấp lúc này... 

Cuối cùng, Tổng Bí thƣ nêu lên một số việc cần làm để thi hành Nghị quyết Trung 

ƣơng: Tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ƣơng đến tận chi bộ; Tổ chức việc thi hành Nghị quyết của Đảng; Làm 

cho quần chúng do kinh nghiệm bản thân mà nhận thấy chính sách mới của Đảng 

là duy nhất đúng và nhận thấy khẩu hiệu của Đảng là của mình; Phải ra sức đào tạo 

cán bộ để có ngƣời đủ năng lực đem chính sách mới của Đảng thi hành trong quần 

chúng; Kiên quyết tẩy trừ bệnh "tả" khuynh, cô độc, hẹp hòi làm cho Đảng xa rời 

quần chúng, đồng thời phải chống bệnh hữu khuynh... 

Tổng Bí thƣ Đặng Xuân Khu gọi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ƣơng là chính sách cứu quốc, là chính sách thực tế và cho rằng đó là "kết 

quả của sự kết hợp tinh thần yêu nƣớc với tinh thần quốc tế vô sản, kết quả của 

việc vận dụng chủ nghĩa Mác -Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nƣớc ta hiện nay"
27

. 

Nhƣng để đƣờng lối, chính sách mới của Đảng có thể đi vào cuộc sống, một trong 

những vấn đề quan tâm hàng đầu của Tổng Bí thƣ là vấn đề xây dựng đảng vững 

mạnh. Bởi vậy, ngay sau Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng, với bút 

danh Thiết Tâm, Tổng Bí thƣ viết bài "Củng cố Đảng" đăng trên báo Giải 

phóng, số 2, tháng 6-1941, nói về vấn đề cán bộ và vấn đề sinh hoạt chi bộ. Bài 

báo phê phán "Đảng bộ Bắc Kỳ có một khuyết điểm lớn là chậm đào tạo đƣợc 

những cán bộ mới" mà nguyên nhân của nó là phần đông đảng viên xao nhãng với 

công việc của Đảng, làm việc không sát quần chúng, quan liêu, bao biện. Để giải 

quyết đƣợc việc này, đồng chí cho rằng phải giải quyết tốt vấn đề sinh hoạt chi bộ. 

Đồng chí cho rằng "Củng cố Đảng" là mục đƣợc đặt ra trên báo Giải phóng cốt để 



"thu những kinh nghiệm công tác của Đảng để bàn về những xu hƣớng của các 

đảng viên và nhất là để phê bình những khuyết điểm và những xu hƣớng hữu 

khuynh, tả khuynh" và yêu cầu các cấp bộ hãy đặc biệt chú ý đến mục này và luôn 

luôn cung cấp tài liệu cho nó"
28

. 

Ngày 16-9-1941, Thƣờng vụ Trung ƣơng lại ra thông cáo gửi các cấp bộ "Phải 

dùng đủ cách để chống khủng bố". Sau khi xác định "Những cuộc thất bại của ta 

một phần lớn là do ta làm ra chứ giặc Pháp không tài giỏi nhƣ ngƣời ta tƣởng. Nếu 

ta xét những nguyên nhân thất bại thì ta thấy bảy phần mƣời là do ta kế hoạch kém, 

chủ trƣơng sai, tổ chức vụng về, hành động vô nguyên tắc"
29

, thông cáo nêu lên 

những sai lầm của tổ chức đảng trong lúc địch khủng bố trắng và chỉ rõ những cách 

thức toàn diện để chống địch khủng bố. Thông cáo nhấn mạnh: "Lúc này hơn lúc 

nào hết các đồng chí phải tôn trọng kỷ luật của Đảng, tôn trọng nguyên tắc làm 

việc và nguyên tắc tổ chức của Đảng"
30

 và đã chỉ ra 12 vấn đề mà "các cấp bộ phải 

tức tốc đem ra nghiên cứu đặng ấn định phƣơng pháp thực hành và kế hoạch kiểm 

soát sự thực hành ấy"
31

. 

Cùng với bài báo "Củng cố Đảng", thông cáo cũng chỉ ra những xu hƣớng sai lầm 

của Đảng bộ Bắc Kỳ. Chính những chỉ dẫn chính xác này của Tổng Bí thƣ và 

Thƣờng vụ Trung ƣơng đã dẫn đến việc triệu tập Hội nghị cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ 

họp từ ngày 25 đến 27-9 -1941. Hội nghị cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ đã ra nghị quyết 

mà phần đầu tiên là nói về Vấn đề củng cố nội bộ với nội dung coi "Công tác củng 

cố nội bộ là một công tác vô cùng khẩn cấp"
32

. 

Đến ngày 1-12-1941, dƣới sự chỉ đạo của Tổng Bí thƣ, Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng lại ra Chỉ thị về công tác, đề cập một cách rõ rệt hơn các vấn đề củng cố tổ 

chức và mở rộng cơ sở đảng, thống nhất tổ chức đảng, tổ chức các ban chuyên môn 

của Đảng và tổ chức đảng đoàn trong các đoàn thể cứu quốc, chỉ ra nhiệm vụ của 



công tác quần chúng "đặng khiến cho Đảng và Mặt trận đƣợc vững chắc phát 

triển". 

Vấn đề đặc biệt của văn kiện này là Đảng ta đã chỉ ra rất cụ thể vấn đề tổ chức 

quần chúng, "Nhất là mối quan hệ giữa Đảng và Mặt trận" và nêu lên "mấy vấn đề 

về nguyên tắc" tổ chức quần chúng. Trong đó, lần đầu tiên một văn kiện Đảng chỉ 

rõ "Đảng ta cũng là một bộ phận trong Mặt trận phản đế Đông Dƣơng, bộ phận 

trung kiên và lĩnh đạo" và "muốn xứng đáng với danh nghĩa Mặt trận thống nhất 

dân tộc phản đế, Việt Nam độc lập đồng minh còn phải bao gồm hết thảy các đảng 

phái cách mệnh khác của ngƣời Việt Nam hiện chƣa gia nhập Việt Minh"
33

. Về 

nguyên tắc xây dựng tổ chức quần chúng, bản chỉ thị nêu rõ: a) "mỗi giới đồng bào 

có quyền lợi đặc biệt và có xu hƣớng đặc biệt. Bởi vậy giới nào phải có tổ chức 

riêng của giới ấy"; b) "không nên dùng phƣơng pháp Đảng mà tổ chức quần 

chúng"; c) "phải biết phá tan ảnh hƣởng tai hại của địch trong quần chúng" và d) 

"hình thức tổ chức đúng với phong trào và hoàn cảnh"
34

. 

Bản chỉ thị đã nêu và giải thích rất cụ thể về mô hình hệ thống tổ chức của Việt 

Minh... Cuối cùng, bản chỉ thị đã chỉ ra phƣơng châm: "Các đồng chí phải tỉnh táo 

nhận xét tình thế, một khi thời cuộc biến đổi, những điều kiện mới xuất hiện, vấn 

đề giành chính quyền đã đặt ra trƣớc mắt, thì phải lập tức thay đổi những hình thức 

tổ chức cho thích hợp với phong trào tranh đấu giải phóng đặng kịp thời triệu tập 

quần chúng chung quanh Đảng đánh đuổi quân cƣớp nƣớc Pháp, Nhật"
35

. 

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng, cùng với việc 

tăng cƣờng công tác xây dựng đảng và mặt trận, Đảng ta chủ trƣơng đẩy mạnh 

công tác báo chí, tuyên truyền và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng. 

Bởi vậy, bên cạnh việc chỉ đạo củng cố về tổ chức của Đảng và Mặt trận, trên 

cƣơng vị là Tổng Bí thƣ, đồng chí Đặng Xuân Khu đã cho thành lập, chỉ đạo và 

viết bài cho các báo chí của Đảng. Thông qua các tờ báo này, Tổng Bí thƣ truyền 



đạt nhận định về thời cuộc, truyền đạt đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, tổ chức và 

uốn nắn phong trào cách mạng... Chính chủ trƣơng đúng đắn và sự chỉ đạo sát sao 

đó đã khởi nguồn cho sự ra đời củaTạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của 

Trung ƣơng Đảng (tháng l0-1941); báo Cứu quốc - cơ quan ngôn luận của Tổng bộ 

Việt Minh (tháng l-1942) và Cờ giải phóng - cơ quan tuyên truyền, cổ động của 

Trung ƣơng Đảng Cộng sản Đông Dƣơng (tháng l0-1942)
36

. 

Mặt khác, thực hiện chủ trƣơng "Muốn cho sự tuyên truyền cho kịp thời và khỏi 

gián đoạn, mỗi khi các đảng bộ mất mối liên lạc với nhau thì mỗi đảng bộ địa 

phƣơng phải tìm cách ra báo chí tuyên truyền. Ít nhất là các ban tỉnh ủy phải có ban 

tuyên truyền chuyên môn xuất bản báo riêng ở trong tỉnh để tuyên truyền cho kịp 

thời"
37

 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng, Tổng Bí 

thƣ chỉ đạo các địa phƣơng đẩy mạnh công tác báo chí tuyên truyền để tạo ra sự 

đồng bộ với sự phát triển của tổ chức đảng và quần chúng khắp cả nƣớc. Vì vậy, 

một loạt báo địa phƣơng đã ra đời, góp phần tích cực và kịp thời vào việc tuyên 

truyền đƣờng lối chính sách của Đảng và thông báo những biến đổi mau chóng của 

tình hình trong nƣớc và quốc tế đến nhân dân. 

Do những hoạt động tích cực và bằng những biện pháp toàn diện của Tổng Bí thƣ, 

Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng và các xứ ủy, các tổ chức đảng đƣợc củng cố. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng và các văn kiện của 

Đảng đã đƣợc phổ biến tới các đảng bộ, chi bộ địa phƣơng, tới các đảng viên và 

quần chúng cách mạng. Đến đầu năm 1942, Chƣơng trình Tuyên ngôn của Việt 

Minh và thƣ của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (6-6-1941) đã vào đến Sài Gòn và Hậu 

Giang
38

. Tình hình đó đã tạo nên một khí thế cách mạng mới, một phong trào cách 

mạng mới trong cả nƣớc. Mặt trận Việt Minh ra đời đã thu hút ngày càng nhiều các 

tầng lớp nhân dân, phát triển rộng rãi khắp nơi. Từ cuối năm 1941 đến 1942, các 

hội Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu 



quốc, Tự vệ cứu quốc, Quân nhân cứu quốc đã đƣợc thành lập ở nhiều tỉnh miền 

Bắc, một số tỉnh miền Trung và ở các thành phố Hà Nội, Hải Phòng,... Các tổ chức 

phản đế trƣớc đây đều chuyển thành các tổ chức cứu quốc đã tạo ra cơ sở chính trị 

vững chắc cho Đảng trong lòng dân tộc và hình thành những điều kiện cơ bản để 

Đảng duy trì các đội du kích và tiến tới thành lập lực lƣợng võ trang, thành lập căn 

cứ địa và vùng giải phóng vào những năm sau. 

Chính sách mới của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

3.2. Mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, sửa soạn khởi nghĩa 

Sáng ngày 8-12-1941, phát xít Nhật tiến công cảng Trân Châu, đổ bộ vào Malaixia, 

tuyên chiến với Anh, Mỹ. Chiến tranh Thái Bình Dƣơng bùng nổ. 

Trong sáu tháng, quân đội phát xít Nhật đã chiếm đƣợc Malaixia, Xingapo, Miến 

Điện (Mianma), Philíppin, Hƣơng Cảng và một số đảo ở Thái Bình Dƣơng. Những 

sự kiện trên đã làm cho một số đảng viên tƣởng rằng tình hình Đông Dƣơng bỗng 

chốc trở nên trực tiếp cách mạng và những điều kiện cách mạng Đông 

Dƣơng nhanh chóng chín muồi. Thậm chí, ngày 15-l2-1941, Xứ ủy lâm thời Trung 

Kỳ ra thông báo nhận định: Cuộc cách mạng dân tộc giải phóng của ta đã đủ điều 

kiện để bùng nổ... 

Trƣớc tình hình đó, ngày 21-12-1941, Tổng Bí thƣ triệu tập cuộc họp Ban Thƣờng 

vụ Trung ƣơng Đảng và ra Thông cáo "Cuộc chiến tranh Thái Bình Dƣơng và trách 

nhiệm cần kíp của Đảng" gửi các cấp bộ đảng. Thông cáo phân tích nguyên nhân, 

triển vọng của chiến tranh Thái Bình Dƣơng, phân tích thái độ của ta đối với vấn 

đề "Hoa quân nhập Việt" và xác định "toàn quốc ta chƣa đúng về một tình thế trực 

tiếp cách mạng và những điều kiện khởi nghĩa Đông Dƣơng chƣa chín muồi", tuy 

nhiên "ta phải chuẩn bị gấp rút đặng kịp hƣởng ứng với mọi tình thế bất ngờ xảy 

đến", các cấp bộ đảng "phải nhận xét đúng tình hình mà đặt chiến thuật cho sát"
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Bản thông cáo nhận định việc quân Đồng minh tiến vào nƣớc ta là điều không 

tránh khỏi, nhƣng "Ta có mạnh thì họ mới chịu "đếm xỉa đến". Ta yếu thì ta chỉ là 

một khí cụ trong tay của kẻ khác, dầu kẻ ấy có thể là bạn đồng minh của ta vậy". 

"Nhất là đừng có ảo tƣởng rằng quân Tàu và quân Anh, Mỹ sẽ mang lại tự do cho 

ta. Không, trong cuộc chiến đấu giải phóng cho ta, cố nhiên là phải kiếm bạn đồng 

minh dầu rằng tạm thời bấp bênh có điều kiện, nhƣng công việc của ta trƣớc hết ta 

phải làm lấy"
40

. 

Thƣờng vụ Trung ƣơng cũng đề ra những nhiệm vụ cụ thể của công tác tuyên 

truyền, tranh đấu, tổ chức; chỉ rõ thái độ của ta khi quân đội Trung Hoa vào nƣớc 

ta và chỉ thị "lúc này Đảng phải theo đúng thuật du kích, phải duy trì các bộ đội du 

kích, phải duy trì và kiện toàn các lực lƣợng cách mạng mỗi khi cơ hội và tình thế 

thuận tiện hơn có thể phát động phong trào khởi nghĩa rộng lớn hơn"
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Tiếp đó, vào giữa tháng 1-1942, đồng chí Đặng Xuân Khu viết gửi Ban Tuyên 

truyền huấn luyện trung ƣơng tài liệu "Chiến tranh Thái Bình Dƣơng và cách mạng 

giải phóng dân tộc ở Đông Dƣơng" để kịp thời uốn nắn một số lệch lạc trong nội 

bộ Đảng, giúp toàn Đảng nhận định đúng tình hình và xác định những nhiệm vụ 

cần kíp của cách mạng. Nêu lên những quan điểm cơ bản của Lênin về điều kiện 

cách mạng chín muồi, phân tích chính xác tình hình Nhật - Pháp ở Đông Dƣơng và 

tình hình phong trào cách mạng ở Đông Dƣơng, ở Việt Nam; đồng chí Tổng Bí thƣ 

nhận xét: ở Đông Dƣơng nói chung, ở Việt Nam nói riêng, những điều kiện khởi 

nghĩa chƣa chín muồi. Tuy nhiên, do tình hình chiến tranh Thái Bình Dƣơng, do 

đặc điểm của cách mạng nƣớc ta, nhiệm vụ cần kíp cua Đảng ta là phải đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, cổ động chống cƣớp nhà, cƣớp thóc, bắt lính, bắt phu, chống 

khủng bố, giết chóc, tăng thuế;... phải nói rõ triển vọng chiến tranh Thái Bình 

Dƣơng, nguy cơ thất bại của Nhật, làm cho quần chúng không sợ Nhật, tin tƣởng 

cách mạng sẽ thắng lợi; phải phát triển các đội tự vệ để bảo vệ cho quần chúng 



đấu tranh, phát triển các đội du kích miền núi, xây dựng các tiểu đội du kích ở 

trung du và đồng bằng,tiến lên phát động chiến tranh du kích ở cả miền núi, trung 

du và đồng bằng; nơi nào có quân Anh, Mỹ hoặc Trung quốc vào thì đảng bộ địa 

phương phải lập tức lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền cách 

mạng;...phải lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống sinh hoạt đắt đỏ, đòi tăng 

lƣơng, bớt giờ làm, giảm tô, giảm thuế, chống bắt lính, bắt phu;... tổ chức các cuộc 

biểu tình, mít tinh... phải đặc biệt huy động các lực lượng cứu quốc tổ chức những 

cuộc đấu tranh ủng hộ đội du kích Bắc Sơn;... 

Trong tài liệu tuyên truyền, huấn luyện này, Tổng Bí thƣ nhấn mạnh: cách mạng 

nƣớc ta là một bộ phận của cách mạng thế giới, nhân dân đứng vào mặt trận dân 

chủ quốc tế chống phát xít xâm lƣợc. Cách mạng nƣớc ta thắng hay bại có ảnh 

hƣởng đến cuộc chiến đấu của các lực lƣợng dân chủ chống phát xít trên thế giới; 

ngƣợc lại, thắng lợi của cách mạng thế giới, của Mặt trận dân chủ chống phát xít có 

ảnh hƣởng rất lớn đến cách mạng nƣớc ta. 

Tháng 8-1942, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi Trung Quốc công tác và bị chính quyền 

Tƣởng Giới Thạch bắt giam, đến cuối năm 1944 Ngƣời mới về nƣớc
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. Trong tình 

hình rất sôi động và có nhiều chuyển biến nhanh chóng ở cả trong nƣớc và trên thế 

giới, nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng tập trung vào Tổng Bí thƣ Đặng Xuân Khu. 

Cùng với Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, đồng chí tiếp tục lãnh đạo triển khai Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, xử lý kịp thời và 

đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh về chính trị, quân sự, tƣ tƣởng và tổ chức, tạo 

điều kiện đƣa cách mạng nƣớc ta tiến lên vững chắc. 

Bên cạnh việc chú trọng tăng cƣờng sức mạnh của Đảng và Mặt trận về tƣ tƣởng, 

tổ chức, trên cơ sở sự phát triển của lực lƣợng chính trị và lực lƣợng du kích, Tổng 

Bí thƣ đã có sáng kiến trong xây dựng các khu căn cứ địa bảo đảm cho cơ quan 

lãnh đạo của Đảng hoạt động liên tục và an toàn (gọi là An toàn khu - ATK). 



Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Tổng Bí thƣ chỉ đạo xây dựng An toàn khu sát Hà 

Nội, trung tâm đầu não của kẻ địch, và cách Hà Nội là 15 - 20km ở các địa phƣơng 

thuộc các tỉnh Vĩnh Yên, Hà Đông, Bắc Ninh, Bắc Giang nhằm bảo đảm giao 

thông liên lạc thông suốt và sớm nắm bắt tình hình địch. An toàn khu không chỉ 

dựa vào địa thế hiểm trở của núi rừng mà còn dựa chắc vào "nhân sơn, nhân hải" 

(núi ngƣời, biển ngƣời), dựa chắc vào quần chúng nhân dân đã đƣợc giác ngộ cách 

mạng và đƣợc tổ chức chặt chẽ. Bên cạnh các An toàn khu của Trung ƣơng (ATKI, 

ATK2), còn có An toàn khu của xứ uỷ, tỉnh uỷ thƣờng ở vùng giáp ranh các địa 

phƣơng, ở hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu,... Đồng chí cũng chỉ đạo 

phƣơng thức hoạt động của các tổ chức cách mạng ở An toàn khu, quan hệ giữa An 

toàn khu với hệ thống tổ chức cách mạng trong cả nƣớc. Thành công của việc xây 

dựng hệ thống An toàn khu, theo sự chỉ đạo chủ động, sáng tạo, táo bạo của đồng 

chí Tổng Bí thƣ, đã nối liên lạc từ các tỉnh Việt Bắc về Hà Nội, đồng thời bảo đảm 

cho Thƣờng vụ Trung ƣơng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng, 

nhanh chóng nắm bắt âm mƣu của địch để có những biện pháp phù hợp, bảo đảm 

an toàn cho cơ quan Trung ƣơng trong suốt thời kỳ chuẩn bị và lãnh đạo khởi 

nghĩa... 

Nhờ có khu an toàn sát Hà Nội, trừ đồng chí Hoàng Văn Thụ vào công tác ở nội 

thành bị địch bắt, đồng chí Tổng Bí thƣ và đồng chí Hạ Bá Cang, mặc dù bị địch 

kết án tử hình vắng mặt, đƣợc sự giúp đỡ của đồng bào vẫn ra vào nội thành Hà 

Nội gặp cán bộ, các nhân sĩ và cả những ngƣời Pháp chống phát xít. 

Cùng với việc mở rộng các ATK, Tổng Bí thƣ chỉ đạo mở rộng tuyên truyền, tổ 

chức và phát động phong trào cứu quốc chống Nhật và phản động Pháp, củng cố 

lại tổ chức đảng sau các đợt khủng bố của địch. Tháng 10-1942, Ban Thƣờng vụ 

Trung ƣơng Đảng quyết định ra báo Cờ giải phóng - cơ quan tuyên truyền, cổ động 

của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, do Tổng Bí thƣ trực tiếp phụ trách. Ngay trong 



số 1, ra ngày 10-10-1942, đồng chí Tổng Bí thƣ đã viết bốn bài cho Cờ giải 

phóng: "Cải cách"; "Sinh hoạt đảng"; "Liên bang Xôviết muôn năm"; "Thế giới 

hòa bình". Bài "Sinh hoạt đảng" quán triệt tinh thần của Chỉ thị về công tác tổ 

chức ngày 1-12-1941 chỉ rõ: Chi bộ Đảng trong quần chúng là linh hồn của phong 

trào cách mạng trong xí nghiệp hay một địa phƣơng. Chi bộ là trung tâm thu hút 

quần chúng khác nào đá nam châm thu hút những mảnh sắt vụn. Chi bộ là nơi kết 

nạp những đảng viên mới, là trƣờng học dạy những đảng viên. Đồng chí đã nêu rõ 

sự thật "nguy hiểm" của tình trạng sinh hoạt chi bộ không đều hoặc chiếu lệ, để 

đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình không thể "khật khƣỡng", "lờ phờ" trong 

xây dựng chi bộ mãi đƣợc. Bài báo kết thúc bằng câu hỏi: Trào lƣu cách mạng thế 

giới cứ rầm rập tiến tới, các đồng chí chi bộ còn ngủ gật mãi sao?
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Báo Cờ giải phóng ra đời đã thực sự trở thành công cụ tuyên truyền tập thể, cổ 

động tập thể và tổ chức tập thể. Cùng với Cờ giải phóng,một mạng lƣới báo chí bí 

mật cũng đƣợc hình thành trên cả nƣớc. 

Từ tháng 11-1942, quân đội Xô viết chuyển sang phản công trên nhiều mặt trận; 

tháng 2-1943, giành thắng lợi lớn ở Xtalingrát, đánh dấu bƣớc ngoặt căn bản của 

cuộc chiến tranh giữ nƣớc của Liên Xô và cuộc chiến tranh thế giới. Mùa Hè 1943, 

quân đội Xôviết đập tan cuộc phản công của quân Đức ở vòng cung Cuốcxcơ. Hai 

phần ba đất đai của Liên Xô đƣợc giải phóng. Quân Đức đứng trƣớc nguy cơ bị 

tiêu diệt hoàn toàn. Chiến thắng của Liên Xô cổ vũ mạnh mẽ phong trào kháng 

chiến chống phát xít ở nhiều nƣớc châu Âu, châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc, ảnh 

hƣởng tích cực đến phong trào cách mạng nƣớc ta. 

 "Vì thời cuộc phát triển, tình hình thế giới và Đông Dƣơng biến chuyển mau lẹ 

khác thƣờng. Những nghị quyết của Trung ƣơng Hội nghị lần thứ tám đã trở thành 

thiếu sót hay có chỗ không thích hợp nữa"
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 đòi hỏi Đảng ta phải có những quyết 

sách, biện pháp cụ thể, hiệu quả đê đẩy mạnh công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa khi 



thời cơ đang tới gần. Do nhiều khó khăn, lúc này không thể triệu tập Đại hội Đảng 

hoặc Hội nghị Trung ƣơng, "song tình thế không thể trì hoãn", nên từ ngày 25 đến 

28-2-1943, Tổng Bí thƣ đã triệu tập Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, họp ở 

Võng La, Đông Anh, Phúc Yên, để bàn việc mở rộng mặt trận dân tộc thống 

nhất và xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. 

Hội nghị một lần nữa phân tích tình hình và triển vọng của Chiến tranh thế giới thứ 

hai, nêu rõ tình hình của phong trào cách mạng ở Đông Dƣơng trong giai đoạn này 

và đã rút ra ba đặc điểm là: 1) Đảng ta "là đảng duy nhất lãnh đạo phong trào cách 

mạng" nhƣng "những cuộc đấu tranh của thợ thuyền lại không đƣợc mạnh mẽ và 

rộng rãi, xứng đáng với vai trò lãnh đạo ấy"; 2) ở Đông Dƣơng "thiếu một phong 

trào cách mạng quốc gia tƣ sản và phong trào thanh niên học sinh. Do đó, cuộc vận 

động cách mạng ở Đông Dƣơng vẫn hẹp hòi, có tính cách công nông hơn là tính 

cách toàn dân tộc"; 3) ít tranh đấu hoà bình, nhƣng "có nhiều cuộc đấu tranh võ 

trang", lại "cực khổ dƣới hai tầng áp bức, lại đƣợc tình hình thế giới kích thích, nên 

phong trào cách mạng Đông Dƣơng có thể bỗng chốc tiến lên bằng những bước 

nhảy cao"
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Từ đó, Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng phân tích những điều kiện mới 

quy định chính sách lập Mặt trận của Đảng và cho rằng kẻ thù số một của dân tộc 

Đông Dƣơng lúc này chỉ là đế quốc, phát xít, đặc biệt là phát xít Nhật - Pháp, rằng 

các tầng lớp trung gian sẽ dần dần ngả về phía cách mạng, phần lớn ngƣời Pháp và 

Hoa kiều ở Đông Dƣơng đều chống lại phát xít. Bởi vậy, Thƣờng vụ Trung ƣơng 

thấy phải vận động mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật - Pháp bằng 

cách đàm phán với các đảng cách mạng chƣa gia nhập Việt Minh, lấy Chƣơng 

trình và Điều lệ Việt Minh làm căn cứ, đồng thời ra chỉ thị về việc lập Mặt trận dân 

tộc thống nhất chống Nhật - Pháp theo sáu vấn đề, trong đó có chỉ rõ: nguyên tắc 

lập; cách lập; cách củng cố, phát triển; cách lãnh đạo Mặt trận; vấn đề tuyên truyền 



và thái độ đối với các đảng đã thoát ly Đại Việt. Hội nghị còn chủ trƣơng liên minh 

với các đảng phái chống phát xít của ngƣời ngoại quốc ở Đông Dƣơng để thành 

lập Mặt trận dân chủ chống Nhật ở Đông Dƣơng theo điều kiện của Chƣơng trình 

tối thiểu bốn điểm
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. Để việc vận động thành lập Mặt trận dân chủ chống Nhật ở 

Đông Dƣơng có kết quả phải chú ý tám điều trong nhận thức và cách thực hành 

động, vận động Hoa kiều và những ngƣời Pháp chống phát xít. 

Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đã vạch ra kế hoạch cụ thể về chuẩn bị 

khởi nghĩa vũ trang: trong công tác tuyên truyền phải đẩy mạnh phổ biến những 

kinh nghiệm khởi nghĩa và chiến thuật du kích; coi trọng tổ chức và huấn luyện các 

đội tự vệ, các tiểu tổ du kích; đƣa quần chúng ra đấu tranh với hình thức ngày càng 

cao; biểu tình thị uy, bãi công chính trị, tiến tới khởi nghĩa, chú trọng xây dựng lực 

lƣợng cách mạng ở thành thị. Công tác vận động các giới lao động đƣợc đặc biệt 

chú ý với những nội dung cụ thể cho từng giới cũng nhƣ vận động các dân tộc và 

Hoa kiều cùng tham gia khởi nghĩa. 

Hội nghị nêu rõ phải kíp củng cố Đảng về mọi phƣơng diện, làm cho Đảng đƣợc 

mạnh mẽ và bônsêvích hoá, "Vì chính sách lập Mặt trận của Đảng càng rộng rãi thì 

vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải vững chắc nếu không chẳng những Đảng 

không lãnh đạo đƣợc Mặt trận chống phát xít Nhật - Pháp mà còn theo đuôi Mặt 

trận"
47

. Hội nghị đã quyết định phải tiến hành 15 phƣơng pháp nhƣ: ra sức tổ chức 

chi bộ xí nghiệp; tăng cƣờng sinh hoạt chi bộ, chú trọng kết nạp đảng viên mới; 

phải thanh trừ các phần tử cơ hội, lƣời biếng ra khỏi Đảng, tỉnh táo đề phòng bọn 

khiêu khích và phản bội chui vào Đảng; tăng cƣờng học tập chủ nghĩa Mác –

 Lênin; tăng cƣờng công tác đào tạo cán bộ các ban chuyên môn; liên lạc mật thiết 

với các cán bộ các thành phố lớn; phải biết tập trung công việc chính cho từng giai 

đoạn nhất định...
48

. 



Hội nghị đã ra những quyết nghị đặc biệt đối với các đảng không vào Việt Minh, 

vấn đề ngoại giao với Trung Quốc và thái độ với Chính phủ Đờ Gôn có thể thành 

lập. Nghị quyết xác định rõ: đối với Đại Việt và các đoàn thể Việt gian khác, 

"Đảng phải ra sức vạch rõ tội ác của các hạng Việt gian thân Nhật, thân Pháp, đặc 

biệt phải ra tài liệu kịch liệt đả phá chƣơng trình bán nƣớc của bọn Đại Việt và 

những khẩu hiệu "Pháp - Việt hợp tác", "Pháp - Việt phục hƣng" của bọn Việt gian 

thân Pháp" nhƣng "phải hết sức vận động cho "V.N.C.M.Đ.M.H" và "Việt Nam 

độc lập đồng minh" hợp lại làm một, đặng mau tập trung lực lƣợng cách mạng Việt 

Nam đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp"
49

. 

Về vấn đề ngoại giao với Trung Quốc, sau khi nêu lên các khó khăn thực tế trong 

thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng cho rằng, trƣớc mắt 

phải làm cho Chính phủ Trung Quốc thấy rõ "Cuộc liên minh giữa các đảng phái 

cách mạng Việt Nam và Trung Quốc phải căn cứ vào nguyên tắc bình đẳng và 

tƣơng trợ" và "Việc những ngƣời cộng sản Việt Nam có chân trong Việt Minh 

không những không cản trở cuộc liên minh giữa Việt Minh với Trung Quốc mà 

còn thêm sức mạnh rất nhiều cho mặt trận Hoa - Việt thống nhất kháng Nhật"
50

. 

Thƣờng vụ Trung ƣơng đề nghị "những đồng chí ở hải ngoại phải kíp tẩy trừ cô 

độc chủ nghĩa, phải vận động những nhà cách mạng Việt Nam ở Trung Quốc mau 

đúc thành một khối biệt lập hẳn với một vài phần tử cơ hội"
51

. 

Về thái độ đối với Chính phủ Đờ Gôn có thể đƣợc thành lập
52

, Thƣờng vụ Trung 

ƣơng quyết định "không tán thành phái này lập một chính phủ thuộc địa" và phải 

"hết sức tranh đấu cho chính phủ cộng hòa dân chủ của nhân dân Đông Dƣơng 

thành lập"
53

. 

Điều cần lƣu ý là trong nghị quyết đặc biệt còn chỉ rõ đối với quân Anh - Mỹ - 

Trung Quốc do Đông Dương đánh Nhật là "Khi ấy ta phải lợi dụng dịp tốt khởi 

nghĩa giành chính quyền đồng thời giao thiệp với Anh - Mỹ - Trung Quốc để họ 



công nhận quyền tự do độc lập của nhân dân Đông Dƣơng và rút ra khỏi Đông 

Dƣơng sau khi đã cùng ta đánh bại phát xít Nhật – Pháp"
54

. 

Vấn đề đặc biệt cuối cùng đƣợc thông qua Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Đảng là Nghị quyết đính chính một vài điều nhận xét sai lầm do chƣa nói rõ chiến 

lƣợc của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc và cách mạng thổ 

địa trong Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng lần thứ tám. Bởi vậy, Nghị quyết Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng giải thích rõ thêm rằng: "Lúc này, nhiệm vụ dân tộc 

giải phóng cần kíp và quan trọng hơn. Nên Đảng phải thống nhất mọi lực lƣợng 

cách mạng đặng mau hoàn thành nhiệm vụ ấy trƣớc. Muốn thế phải vận động đƣa 

hết các tầng lớp nhân dân cả địa chủ, tƣ sản bản xứ vào mặt trận cách mạng. Do đó 

khẩu hiệu thổ địa cách mạng không thể đề ra lúc này. Nhƣ thế là chiến lƣợc của 

Đảng có thay đổi ít nhiều chứ không phải chỉ có chiến thuật mà thôi"
55

. 

Sau Hội nghị này, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng lại tiến hành một cuộc họp 

nữa cũng tại Võng La để thông qua Đề cương về văn hoá Việt Nam do đồng chí 

Tổng Bí thƣ trực tiếp dự thảo
56

. 

Đề cƣơng về văn hoá thể hiện rõ ràng, sâu sắc quan điểm của Đảng ta về văn 

hoá: xác định mặt trận văn hoá là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn 

hoá), không chỉ làm cách mạng chính trị mà phải làm cả cách mạng văn hoá, Đảng 

phải lãnh đạo phong trào văn hoá. Đề cƣơng chỉ rõ "Những thủ đoạn phát xít trói 

buộc văn hóa và giết chết văn hóa Việt Nam"
57

. Đó là chính sách đàn áp các nhà 

văn hoá cách mạng, dân chủ; kiểm duyệt rất ngặt những tài liệu văn hoá; mua 

chuộc và hăm dọa các nhà văn hoá; liên lạc với tôn giáo để truyền bá văn hoá ngu 

dân; tuyên truyền chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa ái quốc mù quáng;... của văn hoá 

của Pháp. Đó là tuyên truyền chủ nghĩa Đại Đông Á; tạo quan niệm ngƣời Nhật là 

cứu tinh của ngƣời da vàng, văn hoá Nhật Bản là tiến bộ, văn minh nhất; khuếch 

trƣơng văn hoá Nhật; đàn áp các nhà văn chống Nhật và mua chuộc các nhà văn có 



tài... Đồng thời, Đề cƣơng cũng chỉ rõ tiền đồ của văn hóa Việt Nam theo hai ức 

thuyết đó là nền văn hóa phát xít (văn hoá trung cổ và nô dịch hoá) thắng thì văn 

hoá dân tộc Việt Nam nghèo nàn thấp kém vàvăn hóa dân tộc Việt Nam do cách 

mạng dân chủ giải phóng thắng lợi cởi xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hoá tân dân 

chủ thế giới. Bản đề cƣơng đặt câu hỏi: Hai ức thuyết, cái nào sẽ trở nên sự thực?, 

và cho rằng "Căn cứ vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay, cách mạng 

dân tộc Việt Nam nhất quyết sẽ làm cho ức thuyết thứ hai trở nên sự thực"
58

. 

Bản đề cƣơng chỉ rõ quan niệm của ngƣời cộng sản về vấn đề cách mạng văn hoá 

là phải hoàn thành cách mạng văn hoá mới hoàn thành đƣợc cuộc cải tạo xã hội. 

Để hoàn thành đƣợc cách mạng văn hoá phải có Đảng Cộng sản Đông Dƣơng lãnh 

đạo và cách mạng văn hoá có thể hoàn thành khi cách mạng chính trị thành công. 

Đề cƣơng đề ra ba nguyên tắc của nền văn hoá mới: Dân tộc hoá (chống mọi ảnh 

hƣởng nô dịch và thuộc địa), Đại chúng hoá (chống mọi chủ trƣơng, hành động 

làm cho văn hoá phản lại hoặc xa rời quần chúng), Khoa học hoá (chống lại tất cả 

những gì làm cho văn hoá phản tiến bộ, trái khoa học). Văn hoá mới Việt Nam, có 

tính chất dân tộc về hình thức dân chủ mới về nội dung, là nền văn hoá cách mạng 

nhất, tiến bộ nhất ở Đông Dƣơng trong giai đoạn này. Từ đó, Đề cƣơng đề 

ra những nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hoá mácxít Việt Nam(tranh đấu về 

học thuyết, tƣ tƣởng làm cho chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử chiến 

thắng; tranh đấu về trào lƣu văn nghệ, làm cho xu hƣớng tả thực xã hội chủ nghĩa 

chiến thắng; tranh đấu về tiếng nói, chữ viết, thống nhất và làm giàu thêm tiếng 

Việt, cải cách chữ Quốc ngữ,...). Đề cƣơng nhấn mạnh: Đảng phải lợi dụng tất cả 

khả năng công khai và bán công khai, bí mật để tuyên truyền và xuất bản, tổ chức 

các nhà văn, đấu tranh giành quyền lợi thiết thực cho nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, 

chống nạn mù chữ, thống nhất mọi hoạt động văn hoá tiến bộ dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng. 



Đề cương về văn hoá Việt Nam, bản tuyên ngôn của Đảng về văn hoá, đã vũ trang 

cho toàn Đảng và những ngƣời hoạt động văn hoá phƣơng hƣớng đúng đắn để 

chiến thắng phát xít Nhật - Pháp trên mặt trận văn hoá và tƣ tƣởng, xây dựng nền 

văn hoá mới của nƣớc ta
59

. Đề cƣơng là ngọn cờ tập hợp các nhà văn hoá, văn 

nghệ, trí thức và chỉ cho họ con đƣờng đấu tranh để giải phóng dân tộc, giải phóng 

văn hoá và tự giải phóng. Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày thành lập, Đảng ta đã họp 

bàn và có chủ trƣơng đúng đắn về văn hoá, văn nghệ Việt Nam mà ảnh hƣởng của 

nó còn có tác động sâu rộng đến mãi sau này. 

Trƣớc thời gian này, vào tháng 6-1942, với bút danh Sóng Hồng, đồng chí Tổng Bí 

thƣ đã viết bài thơ "Là thi sĩ" chỉ rõ trách nhiệm của ngƣời làm văn hóa: 

"Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ, 

Mỗi vần thơ: bom đạn phá cƣờng quyền"
60

 

Nghị quyết Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng tháng 2-1943, do Tổng Bí 

thƣ Trƣờng-Chinh chủ trì, đã bổ sung và cụ thể hoá Nghị quyết lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ƣơng, tạo điều kiện đƣa cách mạng cả nƣớc tiếp tục tiến lên. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, hầu hết đảng bộ 

địa phƣơng đồng bằng miền Bắc đã lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng, củng cố các 

đoàn thể cứu quốc ở nông thôn và thành thị phát động nhiều cuộc đấu tranh của 

công nhân, nông dân thu đƣợc kết quả. 

Năm 1943, Hội Văn hoá cứu quốc Việt Nam ra đời và là một thành viên mới của 

Mặt trận Việt Minh. 

Tiếp đó, tháng 6-1944, Đảng ta giúp một số trí thức yêu nƣớc thành lập Đảng Dân 

chủ Việt Nam, tham gia Việt Minh, đã làm cho Mặt trận dân tộc thống nhất chống 

phát xít thêm sâu rộng, đồng thời đập tan âm mƣu của địch định lôi kéo tƣ sản dân 



tộc và trí thức. Nhân dân càng thêm tin tƣởng ở Đảng và Mặt trận Việt Minh. Các 

tổ chức cơ sở đảng và Việt Minh đƣợc tiếp tục phát triển ở nhiều tỉnh miền Trung. 

Sau hai năm bị khủng bố ác liệt, từ năm 1943, phong trào cách mạng dần đƣợc 

phục hồi ở miền Nam. Ở vùng rừng núi và trung du miền Bắc đã xuất hiện những 

dấu hiệu của cao trào cách mạng. Từ đội vũ trang Cao Bằng và đội Cứu quốc quân 

đầu tiên, nhiều đội du kích thoát ly ra đời - đội tự vệ vũ trang và đội du kích đƣợc 

thành lập ở các xã, các huyện. Trên mặt trận văn hoá, tƣ tƣởng, Đảng ta cũng giành 

đƣợc nhiều kết quả đáng kể. Sách, báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh trở thành 

vũ khí sắc bén tập hợp quần chúng chuẩn bị khởi nghĩa. Phấn khởi trƣớc khí thế 

cách mạng của quần chúng, đồng chí Tổng Bí thƣ viết bài thơ "Diệt phát xít": 

"Hỡi vô sản, nhân dân toàn thế giới! 

Hãy đứng dậy, ngoắc cánh tay chặt lại, 

Dựng trƣờng thành cao ngất khắp năm châu. 

Diệt hùm beo phát xít, cứu cho nhau, 

Khỏi nô lệ dã man thời trung cổ! 

... 

Giờ giải phóng rung rồi, giờ quyết liệt, 

Chuông tự do vang dậy khắp bầu trời"
61

. 

Để xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng chủ trƣơng 

tăng cƣờng công tác binh vận trong binh lính ngƣời Việt, lính lê dƣơng, lính Pháp 

và phân công đồng chí Hoàng Văn Thụ, Uỷ viên Thƣơng vụ Trung ƣơng Đảng, 

phụ trách công tác binh vận. Đảng cử ngƣời liên lạc với một số đảng viên cộng 

sản, phái tả Đảng Xã hội Pháp trong đội quân lê dƣơng và giới công chức Pháp ở 



Việt Nam; liên lạc với những ngƣời Pháp thuộc phái Đờ Gôn ở Đông Dƣơng nhằm 

xây dựng liên minh chống phát xít Nhật - Pháp ở Đông Dƣơng. 

Để thống nhất về tƣ tƣởng, hành động, một trong những vấn đề mà Trung ƣơng 

Đảng cần phải giải thích rõ là việc ngày 15-5-1943, Quốc tế Cộng sản ra tuyên bố 

tự giải tán. Ngày 1-6-1943, dƣới sự chỉ đạo của Tổng Bí thƣ, Trung ƣơng Đảng ra 

thông cáo "Đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống phát xít xâm lƣợc" chỉ rõ rằng 

"Những hình thức tổ chức và tranh đấu phải tuỳ theo làn sóng tranh đấu và tình thế 

mỗi lúc mà thay đổi. Quốc tế Cộng sản là một tổ chức. Cũng nhƣ các tổ chức khác, 

nó không phải là tuyệt đối. Trái lại hình thức tổ chức của nó, cách thức làm việc 

của nó cho tới sự tồn tại của nó phải thay đổi tuỳ theo "Những đặc điểm của một 

tình thế nhất định""
62

. Chủ trƣơng của Quốc tế Cộng sản đã làm cho Anh - Mỹ mất 

cớ trì hoãn việc mở mặt trận thứ hai đánh phát xít và "để củng cố mật trận dân chủ 

quốc tế chống phát xít xâm lƣợc ủng hộ Liên Xô mau chiến thắng làm cho cách 

mạng thế giới có thêm nhiều điều kiện thắng lợi". Đó là "hành động hết sức khôn 

khéo và có lợi cho cách mạng". Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng kêu gọi phải 

"đánh đổ những ý kiến dao động, hoài nghi nảy ra trong hàng ngũ ta sau việc Quốc 

tế Cộng sản giải tán"...
63

. 

Kịp thời thông báo và giải thích đúng đắn về việc tự giải tán của Quốc tế Cộng sản 

làm cho đội ngũ của Đảng càng thêm thống nhất về tƣ tƣởng, chặt chẽ về tổ chức. 

Nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lƣợng chống Nhật ở Trung Quốc tham gia, 

ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, cuối năm 1944, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh 

cử đồng chí Hoàng Quốc Việt, Uỷ viên Thƣờng vụ Trung ƣơng, dẫn đầu Đoàn đại 

biểu Tổng bộ Việt Minh đến Quảng Tây bàn việc hợp tác chống Nhật
64

... 

Để Đảng thêm vững vàng, đoàn kết nhất trí, đảm nhiệm đƣợc sứ mệnh lịch sử 

trọng đại trƣớc dân tộc, Tổng Bí thƣ thƣờng xuyên coi trọng nhiệm vụ củng cố và 

phát triển Đảng, chỉ đạo tổ chức đảng các cấp làm việc theo nguyên tắc tuyệt đối bí 



mật, thƣờng xuyên cảnh giác với những phần tử A.B
65

. Sau khi đồng chí Hoàng 

Văn Thụ bị địch bắt (tháng 8-1943) và bị xử bắn (tháng 5-1944), đồng chí Tổng Bí 

thƣ chủ trƣơng tổ chức "lớp đảng viên Hoàng Văn Thụ" kết nạp những ngƣời ƣu tú 

xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức yêu nƣớc, nhằm giáo dục truyền thống 

kiên cƣờng bất khuất, trung thành với Đảng, với dân, làm cho hàng ngũ Đảng thêm 

vững mạnh. Đồng chí cũng chăm lo lãnh đạo và trực tiếp huấn luyện, đào tạo cán 

bộ, tổ chức các lớp huấn luyện ngắn ngày, các lớp bồi dƣỡng cấp tốc ở nhiều cấp, 

nhiều địa phƣơng nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự, binh vận,... cung 

cấp cho phong trào cách mạng. 

Ngày 7-5-1944, để đẩy mạnh hơn nữa việc chuẩn bị khởi nghĩa, lấy danh nghĩa 

Tổng bộ Việt Minh, Tổng Bí thƣ đã viết Chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" nêu rõ thời 

cơ hết sức thuận lợi cho ta giành quyền độc lập sắp tới, song thời cơ không phải tự 

nó đến mà phải do ta chuẩn bị, thúc đẩy. Phải tìm mọi cách đẩy mạnh cao trào cửu 

nƣớc, đƣa quần chúng từ cuộc đấu tranh giành quyền sống hàng ngày tiến lên đấu 

tranh giành chính quyền; thống nhất các tổ chức cứu quốc; đẩy nạnh tổ chức các 

đội tự vệ, đội du kích; lập "quỹ mua súng" và tự tạo lấy một phần vũ khí; cử ngƣời 

phụ trách quân sự ở mỗi cấp; theo dõi sát thời cuộc để chọn đúng thời cơ khởi 

nghĩa và việc chọn giờ phát động khởi nghĩa là một nghệ thuật. 

Để đƣa chỉ thị quan trọng này vào quần chúng cả nƣớc, bắt đầu từ mùa Thu 1944, 

trên báo Cờ giải phóng xuất hiện một loạt bài, với bút danh T.Tr. của Tổng Bí thƣ, 

tập trung giải quyết vấn đề này dƣới tiêu đề chung "Sửa soạn khởi nghĩa". 

Ngày 28-7-1944, trong bài "Hãy nắm lấy khâu chính", Tổng Bí thƣ đã chỉ ra năm 

việc quan trọng của công tác chuẩn bị khởi nghĩa phải tiến hành đồng thời là: phát 

triển lực lƣợng vũ trang; huấn luyện cán bộ quân sự; trang bị vũ khí cho các lực 

lƣợng vũ trang; vận động binh lính để lấy vũ khí của địch bắn địch; huấn luyện 

chiến thuật du kích và kinh nghiệm cho cán bộ, đảng viên. Để giải quyết từng 



nhiệm vụ trên, tác giả đề ra những biện pháp cụ thể và nhấn mạnh: "muốn cho tất 

cả những công việc trên đây có kết quả tốt, các chiến sĩ của Mặt trận Việt Minh 

phải hăng hái giác ngộ quần chúng, phát triển các tổ chức cứu quốc và đẩy mạnh 

phong trào đấu tranh hàng ngày", "Mỗi địa phƣơng phải có kế hoạch chuẩn bị khởi 

nghĩa cho sát với địa phƣơng mình" và khẩu hiệu lúc này là: "Giờ thực hành đã 

đến. Hãy bắt tay vào việc!"
66

. 

Trong số báo này còn có bài "Hãy tiến gấp" của Tổng Bí thƣ. Sau khi nhận định 

"Cả Đông Dƣơng nhƣ một cánh đồng cỏ khô, tàn lửa cách mạng động rơi vào đâu 

cũng có thể bốc cháy. Hai quân thù Nhật, Pháp cầm cự, giữ miếng nhau, hơn nữa 

lại tiêu hao lực lƣợng của nhau, làm cho quyền thống trị của chúng ở Đông Dƣơng 

yếu dần"
67

, đồng chí Đặng Xuân Khu kêu gọi: "Các chiến sĩ cách mạng Đông 

Dƣơng! Các giới đồng bào yêu nƣớc! Thời cuộc trong ngoài hết sức có lợi cho 

ta. Dịp tốt ngàn năm có một đang lại. Hãy tiến gấp! Hãy kíp sửa soạn khởi nghĩa 

theo chỉ thị đã ra. Các đồng chí hãy kiên nhẫn và mạnh dạn thuyết phục đồng bào. 

Hãy thi nhau phát triển tổ chức; thi nhau đẩy mạnh phong trào đấu tranh quần 

chúng. Vận mệnh các dân tộc Đông Dƣơng đã đặt trong tay chúng ta. Phải hy sinh, 

phấn đấu. Phải kiên quyết, tích cực. Bỏ lỡ cơ hội là một tội ác. Phải sẵn sàng đón 

lấy thời cơ và chuẩn bị đủ điều kiện tóm lấy nó... Tiến lên chuẩn bị cầm súng, tuốt 

gƣơm, giải phóng cho dân tộc khỏi ách nặng nề của phát xít Nhật, Pháp! Tiến lên 

dự một phần vẻ vang vào công cuộc tiễu trừ phát xít, dựng lại hoà bình, hạnh phúc 

cho loài ngƣời!"
68

. 

Tiếp theo bài báo trên là loạt bài của Tổng Bí thƣ chỉ đạo, dƣới bút danh Tân Trào, 

hƣớng dẫn cụ thể thực hiện từng nhiệm vụ trên
69

. 

Ngày 10-8-1944, Việt Minh ra lời kêu gọi quốc dân đồng bào "Sắm võ khí! Đuổi 

thù chung!", "Phải làm sao cho những đội quân du kích do Việt Minh tổ chức ra 

sẵn có khí giới trong tay để, một khi dịp tốt đến, có thể theo hiệu lệnh kịp thời 



xông ra giết giặc, làm cái đà cho các tầng lớp đồng bào nổi dậy đuổi chúng ra khỏi 

nƣớc"
70

. Lấy vũ khí của địch, tự sắm lấy vũ khí, góp tiền mua vũ khí cho Việt 

Minh là việc chung của các giới đồng bào yêu nƣớc. 

Tiếp theo sự chỉ đạo trên, ngày 28-9-1944, báo Cờ giải phóng lại đăng bài báo của 

Tổng Bí thƣ nhan đề "Bồi bổ điều kiện vật chất cho cuộc khởi nghĩa" chỉ rõ rằng: 

Thắng lợi của cách mạng không bao giờ tự nó đến. Phải sửa soạn nó, chinh phục 

nó. Khởi nghĩa là một việc lớn, phải sửa soạn nó bằng những phƣơng pháp cụ thể, 

thực tế và tỉ mỉ. Cố nhiên tinh thần cách mạng của nhân dân là cần. Nhƣng không 

thể trông cậy vào tinh thần ấy mà giải quyết mọi vấn đề đƣợc. Phải sửa soạn điều 

kiện vật chất cho cuộc khởi nghĩa. Điều kiện vật chất ấy là gì? Là đội quân cách 

mạng và võ khí. 

Ngày 10-11-1944, với bút danh T.Tr. Tổng Bí thƣ tiếp tục nhắc lại vấn đề tích cực 

sắm sửa võ khí trên báo Cờ giải phóng, số 8, với bài "Sửa soạn khởi nghĩa việc võ 

trang các đội tự vệ phải thực hành cho sát". Bài báo chỉ rõ các đội tự vệ cần "sắm 

võ khí và khí cụ phá hoại cho sát với nhiệm vụ từng đội tự vệ và tập dùng những 

thứ ấy trong các cuộc tập luyện, thao diễn hằng ngày"
71

 và việc chỉ đạo võ trang tự 

vệ phải theo kế hoạch của mỗi tỉnh và phải "thích hợp với kế hoạch quân sự cách 

mạng toàn xứ và toàn quốc"
72

. 

Tiếp theo những bài báo trên là một loạt các bài báo liên quan giúp cho ngƣời đọc 

nắm rõ tình thế cách mạng trong và ngoài nƣớc, thấy đƣợc thời cơ cách mạng đã 

đến gần, phải kịp thời nắm lấy mà tự giải phóng. Bài "Cái nhọt bọc sẽ phải vỡ mủ" 

đăng trên báo Cờ giải phóng, số 7, ngày 28-9-1944, là một điển hình. Đồng chí 

Đặng Xuân Khu nhận định: sự "hoà hoãn" này (giữa phát xít Nhật và Pháp ở Đông 

Dƣơng - TG) có khác chi một cái nhọt bọc, chứa chất bên trong biết bao nhiêu vi 

trùng và máu mủ, chỉ chờ dịp chín mõm là vỡ tung ra"
73

. 



Bằng giác quan chính trị nhạy bén, đồng chí Đặng Xuân Khu đã phát hiện hàng 

loạt vấn đề liên quan đến nhiệm vụ sửa soạn khởi nghĩa để định hƣớng và chỉ đạo 

thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể giúp cho ngƣời đọc của Cờ giải phóng hiểu rõ rằng 

nhiệm vụ sửa soạn khởi nghĩa mà Đảng đƣa ra từ tháng 5-1944 trở thành nhiệm vụ 

trọng tâm trong lúc này của cách mạng nƣớc ta. Vì vậy, từ nửa sau năm 1944, các 

yếu tố về điều kiện vật chất và tinh thần cho cuộc quyết đấu với kẻ thù đƣợc chuẩn 

bị kỹ càng và với không khí khẩn trƣơng của đồng bào cả nƣớc. 

Tại các căn cứ địa cách mạng, quần chúng đã sẵn sàng nổi dậy. Ở căn cứ Võ Nhai 

(Thái Nguyên), cấp uỷ địa phƣơng đã phát động khởi nghĩa khi địch mở cuộc càn 

quét lớn vào tháng 10-1944. Nhận đƣợc tin đó, Tổng Bí thƣ Đặng Xuân Khu và 

Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đã biểu dƣơng tinh thần cách mạng của cán bộ 

và quần chúng, đồng thời nghiêm khắc phê bình sai lầm của cấp uỷ địa phƣơng và 

cử ngay cán bộ về tăng cƣờng chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở bảo toàn lực lƣợng. Để hƣớng 

dẫn cho các địa phƣơng trƣớc sự khủng bố của kẻ thù, với bút danh Trƣơng Trịnh, 

Tổng Bí thƣ còn có bài "Chống khủng bố" trên báo Cờ giải phóng, số 8, ngày 10- 

11-1944, chỉ đạo những việc làm cụ thể để bảo vệ phong trào với tinh thần: hãy tẩy 

rửa tâm lý chống khủng bố bằng cách chạy trốn và phải học lấy cách tích cực 

chống khủng bố ngay tại chỗ. 

Tháng 10-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh gửi thƣ cho đồng bào toàn quốc thông báo 

Ngƣời đã về nƣớc và chỉ rõ "Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm 

hoặc năm rƣỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!"
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. Về tới Pác Bó (Cao 

Bằng), Ngƣời đã quyết định hoãn việc phát động chiến tranh du kích (thực chất là 

khởi nghĩa) của Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng vì điều kiện chƣa chín muồi. Ngay 

sau đó, Ngƣời đề ra chủ trƣơng lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân để 

làm nòng cốt đẩy mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa. 



Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, do đồng chí Võ 

Nguyên Giáp tổ chức và lãnh đạo đƣợc thành lập ở Cao Bằng. Ngay sau đó, Đội đã 

liên tiếp đánh chiếm đƣợc hai đồn địch ở Phai Khắt và Nà Ngần, mở đầu truyền 

thống "quyết chiến, quyết thắng" của lực lƣợng vũ trang cách mạng, cổ vũ mạnh 

mẽ phong trào cách mạng cả nƣớc. 

Ngày 28-1-1945, với bút danh Trƣờng-Chinh
75

, Tổng Bí thƣ viết bài "Chúng ta học 

đƣợc những gì trong cuộc đấu tranh võ trang ở Thái Nguyên?" đăng trên báo Cờ 

giải phóng, số 10, chỉ ra những kinh nghiệm tốt của phong trào du kích ở Thái 

Nguyên đồng thời chỉ ra những khuyết điểm sai lầm nhƣ "coi thƣờng bạo động", 

"không nắm vững điều kiện khởi nghĩa" và khi làm chủ tình thế đã "không biết tổ 

chức một cơ quan gì để tạm giữ chính quyền cho nhân dân, để duy trì trật tự cách 

mạng và thi hành các phƣơng pháp có lợi trực tiếp cho quần chúng" đồng thời "đã 

bỏ một dịp hiếm có để dạy cho quần chúng và tự mình học lấy cách lập chính 

quyền và giữ chính quyền". Đồng chí cho rằng cuộc chiến đấu ở Võ Nhai đã cho ta 

một bài học bổ ích và "các chiến sĩ cứu quốc và toàn thể đồng bào hãy học lấy bài 

học sốt dẻo ấy để tiến đi một cuộc du kích cách mạng sâu rộng và quyết liệt hơn"
76

. 

Bài báo là bản tổng kết thực tiễn rất sâu sắc và là bƣớc chuẩn bị trực tiếp về nghệ 

thuật khởi nghĩa cho cuộc tổng khởi nghĩa ở nƣớc ta. 

Nhƣ vậy, sau khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi công tác nƣớc ngoài và bị bọn quân 

phiệt Tƣởng Giới Thạch bắt tù đày qua 13 nhà tù ở Trung Quốc (tháng 8-1942 đến 

tháng 10 - 1944), dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, những 

nhiệm vụ sửa soạn khởi nghĩa đã đƣợc thực hiện chu đáo, toàn diện. Toàn Đảng và 

toàn dân ta sẵn sàng thực hiện quyết tâm chiến lƣợc của Đảng tiến lên khởi nghĩa 

giành độc lập cho Tổ quốc khi thời cơ đến. 

3.3. Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta 



Tháng 2-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh đi công tác nƣớc ngoài
77

, công việc chỉ đạo 

toàn Đảng chuẩn bị khởi nghĩa do đồng chí Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh tiếp tục 

chịu trách nhiệm thực hiện. 

Đầu năm 1945, Hồng quân Liên Xô đã quét sạch phát xít Đức ta khỏi lãnh thổ Liên 

Xô, giải phóng nhiều nƣớc Đông Nam châu Âu, bao vây Béclin, sào huyệt của 

Hitle. Giờ tận số của phát xít Đức đã điểm. Số phận của phát xít Nhật cũng đã 

đƣợc định đoạt. Ở Đông Dƣơng tuy Nhật - Pháp còn tạm thời hoà hoãn nhƣng mâu 

thuẫn ngày càng gay gắt. 

Đúng nhƣ dự đoán của đồng chí Trƣờng-Chinh trong bài báo "Cái nhọt bọc sẽ phải 

vỡ mủ" (ngày 28-9-1944), cái nhọt đã "vỡ mủ". Đêm 9-3-1945, Nhật nổ súng đánh 

Pháp trên toàn cõi Đông Dƣơng để độc chiếm Đông Dƣơng và ngăn ngừa mối hậu 

họa sau lƣng khi quân Đồng minh tiến vào. Chính quyền thực dân Pháp quỳ gối 

đầu hàng. Nhật giữ nguyên bộ máy cai trị tay sai của Pháp để thống trị và bóc lột 

dƣới lớp sơn độc lập giả hiệu. 

Khi nhận đƣợc tin báo có dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu của quân Nhật, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh đã lập tức triệu tập Hội nghị mở rộng của Ban Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Đảng tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
78

. Tham dự cuộc họp mở rộng 

Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng có các đồng chí: Trƣờng-Chinh, Nguyễn Lƣơng 

Bằng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Văn Trân... 

Đêm 9 tháng 3, khi Hội nghị mới bắt đầu, cuộc đảo chính đã diễn ra. Đồng chí 

Trƣờng-Chinh tiếp tục chủ trì cuộc họp, đồng thời cử ngƣời về Hà Nội nắn thêm 

tình hình cuộc đảo chính... 

Nội dung cuộc họp quan trọng này đƣợc thể hiện đầy đủ trong bản chỉ thị của Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", 

do Tổng Bí thƣ Trƣờng-chinh khởi thảo và hoàn chỉnh. 



Hội nghị nhận định: Do cuộc đảo chính diễn ra quá nhanh, các tầng lớp đứng giữa 

chƣa ngả hẳn về cách mạng, đội tiền phong đang chuẩn bị khởi nghĩa, nên điều 

kiện khởi nghĩa chƣa chín muồi. Nhƣng cuộc đảo chính đã tạo ra khủng hoảng 

chính trị sâu sắc, làm cho những điều kiện khởi nghĩa chín muồi nhanh chóng. 

Điều kiện đó là: chính trị khủng hoảng, nạn đói ghê gớm, chiến tranh đến giai đoạn 

quyết liệt. Từ đó, Hội nghị xác định: sau cuộc đảo chính, phát xít Nhật là kẻ thù 

chính - kẻ thù cụ thể trƣớc mắt; khẩu hiệu đấu tranh là Đánh đuổi phát xít 

Nhật! Hội nghị chủ trƣơng "phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh 

mẽ để làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa"
79

; thay đổi mọi hình thức tuyên 

truyền, cổ động đấu tranh và tổ chức cho thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa 

nhằm động viên mau chóng quần chúng lên mặt trận cách mạng, tập dƣợt cho quần 

chúng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền; thống nhất các chiến khu, thành 

lậpViệt Nam giải phóng quân, tổ chức Uỷ ban quân sự cách mạng, thành lập Uỷ 

ban nhân dân cách mạng ở những vùng quân du kích hoạt động, phát động du kích 

chiến ở những nơi có địa thế, địa hình thuận lợi và sẵn sàng chuyển qua hình thức 

tổng khởi nghĩa một khi đã đủ điều kiện thành lập Uỷ ban nhân dân cách mạng 

Việt Nam theo hình thức nhƣ một Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam. Chỉ 

thị nêu rõ phải sẵn sàng hƣởng ứng và có hành động thích hợp khi quân Đồng 

minh kéo vào Đông Dƣơng đánh Nhật và việc "chuẩn bị hƣởng ứng quân Đồng 

minh một cách tích cực" là "ngay bây giờ phát động du kích, chiếm căn cứ địa, duy 

trì và mở rộng chiến tranh du kích, phải là phƣơng pháp duy nhất của dân tộc ta 

để đóng vai chủ động trong việc đánh đuổi quân ăn cướp Nhật Bản ra khỏi 

nước"
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. Hội nghị dự kiến khả năng khách quan làm cho tổng khởi nghĩa có thể nổ 

ra và thắng lợi và nhấn mạnh: không đƣợc ỷ lại và tự bó tay mình khi tình thế biến 

chuyển thuận lợi. 



Chủ trƣơng của Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng mở rộng do Tổng Bí 

thƣ Trƣờng-Chinh triệu tập và chủ trì thể hiện rõ sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, 

kịp thời, sáng tạo, nhạy bén của Tổng Bí thƣ. Chỉ thị là kim chỉ nam cho mọi hành 

động của Đảng trong cao trào kháng Nhật, cứu nƣớc, trực tiếp dẫn tới thắng lợi của 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945). 

Cuộc họp kết thúc vào ngày 12-3-1945. 

Sau Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh về ngay cơ sở ở Viên Nội (Đông Anh) trong 

An toàn khu Trung ƣơng để hoàn chỉnh bản chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Đảng, chỉ đạo việc in ấn và chuyển bản chỉ thị tối các xứ ủy, tỉnh ủy theo hệ 

thống giao liên "song hành", "biệt lập" đƣợc chính Tổng Bí thƣ tổ chức một cách 

chặt chẽ, khoa học, an toàn. 

Ngày 15-3-1945, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh chỉ đạo Mặt trận Việt Minh phát 

động Cao trào kháng Nhật, cứu nước. 

Để hƣớng dẫn tổ chức thực hiện chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, 

ngày 25-3-1945, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh viết bài "Cuộc "đảo chính" của Nhật ở 

Đông Dƣơng" đăng trên báo Cờ giải phóng, số 11, phân tích nguyên nhân cuộc đảo 

chính và những khó khăn của Nhật. Trƣớc tình hình đó, Đảng ta đã "phát động một 

cao trào kháng Nhật, cứu nước"
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 và "nhân dân Đông Dƣơng đang tiến tới tổng 

khởi nghĩa một cách gấp rút, quyết đổ máu ra giành lại độc lập, tự do"
82

. Với đề 

mục "Tiến lên", Tổng Bí thƣ chỉ rõ: 

"Chính quyền Pháp đã đổ. Chính quyền Nhật chƣa ổn định. Các hạng tay sai của 

Nhật, Pháp đang hoang mang. Tình thế rất thuận lợi. Các chiến sĩ cách mạng Đông 

Dƣơng phải lợi dụng đến cùng cuộc khủng hoảng chính trị đang tiếp diễn đặng đẩy 

mạnh cao trào. Rụt dè, do dự lúc này là có tội. 



Hãy tổ chức khắp các xí nghiệp, các làng, các đƣờng phố những UỶ BAN GIẢI 

PHÓNG để luyện tập cho nhân dân cầm chính quyền. Hãy thành lập thật nhiều 

những đội tuyên truyền xung phong, tán phát xung phong và tổ chức xung phong 

đặng mở rộng cơ sở cứu quốc cho thật mau. Phải lãnh đạo quần chúng nhân dân ra 

đƣờng biểu tình để động viên tinh thần quần chúng, làm cho quần chúng mạnh dạn 

tiến tới tổng khởi nghĩa. Phải đặc biệt phát triển các đội tự vệ cứu quốc;...mỗi đội, 

mỗi tiểu đội phải nhằm ngay một mục tiêu đánh và phá mà cấp tốc sắm vũ khí cho 

thích hợp. Phải thành lập nhiều căn cứ địa và phát triển bộ đội du kích ở những nơi 

có điều kiện. Toàn bộ công tác của Đảng phải nhằm vào mục đích gấp rút gấp tiến 

tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền, sẵn sàng hưởng ứng quân Đồng minh"
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. 

Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" cùng với bài báo của 

Tổng Bí thƣ, là những mệnh lệnh hƣớng dẫn hành động cụ thể cho đảng bộ các địa 

phƣơng, đã thổi bùng lên cao trào chống Nhật, cứu nƣớc. Phong trào đấu tranh vũ 

trang kết hợp với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần diễn ra sôi nổi ở 

thƣợng du, trung du miền Bắc. Ở Việt Bắc, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

quân và Cứu quốc quân phối hợp với nhân dân nổi dậy giải phóng hàng loạt châu, 

huyện, xã thuộc sáu tỉnh Việt Bắc. Nhân dân Bắc Giang nổi dậy thành lập Uỷ ban 

dân tộc giải phóng ở nhiều làng. Ở Quảng Ngãi, số đảng viên đang bị giam trong 

trại giam Ba Tơ đã khởi nghĩa, chiếm đồn, thành lập Đội du kích Ba Tơ. Dƣới sự 

lãnh đạo của Thƣờng vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, tự vệ chiến đấu địa phƣơng Hƣng Yên đã 

đánh chiếm đồn Bần, Yên Nhân trên đƣờng Quốc lộ số 5, chỉ cách Hà Nội chƣa 

đầy 30km,...Hàng nghìn cán bộ cách mạng bị giam trong các nhà tù đế quốc đã nổi 

dậy phá nhà giam, vƣợt ngục ra ngoài, tham gia lãnh đạo cách mạng. 

Do chính sách bóc lột, vơ vét của Nhật - Pháp, hai triệu ngƣời Việt Nam ở các tỉnh 

phía Bắc bị chết đói. Đồng chí Trƣờng-Chinh đề nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Đảng kịp thời ra khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói"
84

. Khẩu hiệu sát 



đúng giải quyết trúng mâu thuẫn gay gắt trong đời sống xã hội lúc đó đã dấy lên 

một phong trào cách mạng rộng lớn, đƣa hàng triệu quần chúng từ đấu tranh cho 

quyền lợi kinh tế hàng ngày đến khởi nghĩa giành chính quyền. Để đẩy mạnh hơn 

nữa nhiệm vụ chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang, từ ngày 15 đến 20-4-1945, 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh triệu tập và chủ trì Hội nghị quân sự cách mạng Bắc 

Kỳ, tại Hiệp Hoà, Bắc Giang (thuộc ATK2), hội nghị quân sự quan trọng đầu tiên 

của Đảng nhằm giải quyết nhiệm vụ quân sư, nhiệm vụ quan trọng và cần kíp nhất 

của Đảng lúc này. Dự họp có các đồng chí: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lƣơng 

Bằng, Trần Đăng Ninh, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trân, Lê Thanh Nghị, Chu 

Văn Tấn,... 

Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nƣớc, Hội nghị ra nghị quyết về 

những "Nhiệm vụ cần kíp của chúng ta" mà trƣớc hết là "đặt nhiệm vụ quân sự lên 

trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp trong lúc này"
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. Hội nghị cho rằng: 

"Chúng ta phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa kháng 

Nhật, để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ"
86

; xây dựng bảy chiến 

khu trong cả nƣớc; đánh thông liên lạc giữa các chiến khu Bắc Kỳ và Trung, Nam 

Kỳ; gây dựng những căn cứ địa kháng Nhật ở ba miền thuộc những khu vực hiểm 

yếu; thống nhất, củng cố và phát triển các bộ đội quân giải phóng lấy tên là Việt 

Nam giải phóng quân theo biên chế, tổ chức; thống nhất chỉ huy cụ thể đồng thời 

tổ chức những đội tự vệ thƣờng, tự vệ chiến đấu và bộ đội địa phƣơng cũng nhƣ tổ 

chức các đội quân đặc biệt; chỉ rõ những chiến thuật để chống lại sự tiến công của 

quân Nhật. 

Về nhiệm vụ phát triển cao trào kháng Nhật, cứu nƣớc ra toàn quốc, Hội nghị xác 

định rõ "nhân lúc cao trào này mà mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, phát động 

chiến tranh du kích trong các chiến khu; đƣa nhân dân ra đƣờng tranh đấu"
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 ở 

những nơi không có điều kiện phát động chiến tranh du kích; tổ chức ra chính 



quyền cách mạng hay những hình thức quá độ ở các chiến khu và Uỷ ban dân tộc 

giải phóng ở những nơi ngoài chiến khu. "Hội nghị đề nghị triệu tập một cuộc đại 

biểu đại hội gồm có các giới, các đảng phái, các thân sĩ toàn quốc để thành lập Uỷ 

ban dân tộc giải phóng Việt Nam và tiến tới thành lập Chính phủ lâm thời Việt 

Nam"
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; thực hiện ngay một số chính sách để tổng động viên nhân dân kháng Nhật, 

thực hiện các quyền dân chủ, cải thiện sinh hoạt cho nhân dân để phát động nhân 

dân kháng chiến, tiêu trừ Việt gian phản quốc. Về vấn đề ruộng đất, Hội nghị chủ 

trƣơng giải quyết theo hai nguyên tắc "làm cho nông dân có ruộng cày cấy", "Điều 

hoà quyền lợi giữa dân cày nghèo và phú nông, địa chủ làm cho mặt trận thống 

nhất dân tộc thêm chặt chẽ"
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; vấn đề ruộng đất sẽ giải quyết bằng cách chia ruộng 

đất của Việt gian cho dân, hoặc cho dân tổ chức khai hoang tập thể; tích cực phát 

triển và thống nhất các tổ chức Việt Minh, đặc biệt chú ý gây phong trào thanh 

niên; giúp dân khám phá mƣu mô của các phần tử thân Nhật; tiến hành các hoạt 

động binh vận. 

Nghị quyết chỉ rõ về nhiệm vụ tuyên truyền trong đó "Nội dung tuyên truyền trong 

lúc này nhằm vào một mục đích chính là: kháng Nhật" dƣới nhiều hình thức. 

Những vấn đề cán bộ, tài chính, vấn đề liên hiệp kháng Nhật với Pháp Đờ Gôn và 

Hoa kiều cũng đƣợc chỉ ra cụ thể đối với từng nhiệm vụ. 

Hội nghị quyết định thành lập Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ, Bộ tƣ lệnh của 

Việt Nam giải phóng quân miền Bắc Đông Dƣơng để phụ trách chỉ huy các chiến 

khu miền Bắc Đông Dƣơng về mặt chính trị và quân sự, đồng thời có nhiệm vụ 

giúp đỡ cho toàn quốc về mặt quân sự. Ra tờ hiệu triệu của Uỷ ban kêu gọi các 

tƣớng sĩ và quốc dân xông tới giết giặc"
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. 

Nghị quyết Hội nghị đã cụ thể hoá chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng 

chủ yếu về công tác quân sự nhằm đẩy mạnh việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. 

Với việc triệu tập và chủ trì của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, Hội nghị quân sự cách 



mạng Bắc Kỳ với những quyết định của nó đánh dấu một bước phát triển mới của 

tư tưởng quân sự của Đảng để khởi nghĩa vũ trang, đấu tranh vũ trang, lực lượng 

vũ trang và xây dựng căn cứ địa cách mạng. Về nội dung nghị quyết đã vƣợt quá 

nội dung quân sự đơn thuần bởi Hội nghị đã quyết định rất nhiều vấn đề chính trị 

nhƣ vấn đề thành lập các Uỷ ban dân tộc giải phóng, cách thức tiến hành và tổ 

chức một chính phủ lâm thời vấn đề mặt trận; vấn đề ruộng đất, vấn đề cán bộ... 

Đó là sự tiếp tục chuẩn bị hết sức kỹ lƣỡng, toàn diện của Đảng cho khởi nghĩa. 

Cuối tháng 4-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh, sau chuyến đi Trung Quốc để liên hệ với 

Đồng minh chống phát xít, đã trở về Pác Bó, Cao Bằng. 

Ngày 4-5-1945, Ngƣời bắt đầu rời Pác Bó về Tân Trào. 

Ngày 21-5-1945, Ngƣời về đến Tân Trào (Tuyên Quang) để chỉ đạo cách mạng cả 

nƣớc và chuẩn bị Đại hội quốc dân. 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh (khi đó đang giải quyết thí điểm việc cấp đất ở đồn 

điền Cờ Vát (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) cho nông dân) và các đồng chí Hoàng 

Quốc Việt, Nguyễn Lƣơng Bằng, Võ Nguyên Giáp,... đã đến Tân Trào báo cáo với 

lãnh tụ Hồ Chí Minh về những chủ trƣơng của Trung ƣơng, của Thƣờng vụ; về 

tình hình phong trào cách mạng trong cả nƣớc. Sau khi nghe báo cáo tình hình và 

tán thành chủ trƣơng của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng
91

, Ngƣời chỉ thị thành 

lập Khu giải phóng Việt Bắc, căn cứ địa của cả nƣớc, thi hành Mƣời chính sách của 

Mặt trận Việt Minh... 

Ngày 4-6-1945, Khu giải phóng Việt Bắc chính thức đƣợc thành lập. 

Để cổ động cho công cuộc kháng Nhật, ngày 15-6-1945, đồng chí Trƣờng-Chinh 

viết bài "Cuộc kháng chiến anh dũng của chúng ta", đăng trên báo Cờ giải 

phóng, số 14, nêu cao tinh thần "các dân tộc Đông Dƣơng, với vũ khí thô sơ và 

thiếu thốn, đang kiên quyết một mình đảm đƣơng công cuộc kháng chiến chống 



Nhật trong những điều kiện hết sức khó khăn"
92

 nhƣng đã "tiếp tục chiến đấu 

đƣơng đầu thẳng với Nhật"
93

, thành lập Khu giải phóng và Việt Nam giải phóng 

quân. Sau khi chỉ rõ "Cuộc kháng chiến của ta là một bằng chứng sắt đá chỉ cho thế 

giới biết rằng: dân tộc ta không hèn đớn nép mình dưới gót ủng của quân Nhật, 

cũng không chiến đấu cho quyền thống trị của Pháp như chính phủ Đờ Gôn đã 

tuyên bố, không ỷ lại trông chờ ở lực lượng viện trợ bên ngoài"
94

, bài báo kết luận 

bằng một tuyên bố rõ ràng về lập trƣờng: "Chúng ta chống Nhật đến cùng. Song 

chúng ta sẵn sàng chống tất cả thế lực nào định bắt ta trở lại đời nô lệ cho chủ 

nghĩa đế quốc Pháp hoặc cho bất cứ một chủ nghĩa đế quốc nào khác, sau khi 

quyền thống trị của Nhật đổ. 

Chỉ có cầm vũ khí trong tay, đoàn kết chiến đấu, dân tộc ta mới tự quyết định đƣợc 

số phận của mình trong những ngày sắp tới đây"
95

. 

Ngày 28-6-1945, với bút danh Tân Trào, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "Mƣời 

chính sách lớn trong khu giải phóng", đăng báo Cờ giải phóng, số 14, tuyên truyền 

cho sự ra đời của Khu giải phóng và các uỷ ban nhân dân cách mạng và việc thực 

hiện Mƣời chính sách lớn trong Khu giải phóng. Mƣời chính sách này "chƣa bao 

gồm đƣợc hết các khoản trong Chƣơng trình kiến quốc của Việt Minh, nhƣng gắng 

thực hiện những điều mong muốn cấp bách nhất của quần chúng. Vì chính quyền 

toàn quốc chƣa ở trong tay nhân dân ta, cho nên Chƣơng trình Việt Minh chƣa 

đƣợc đem thi hành triệt để. Song Mƣời chính sách lớn trong Khu giải phóng đã bao 

gồm đƣợc những điểm chính trong bản Chƣơng trình kia rồi"
96

. Tác giả kêu gọi: 

"Hỡi đồng bào! Lá cờ giải phóng dân tộc đang phấp phới bay trên các chiến khu. 

Hãy nhắm theo lá cờ ấy, đứng lên đuổi Nhật, đánh đổ chính phủ bù nhìn Trần 

Trọng Kim, thành lập chính phủ lâm thời cách mạng toàn quốc, đem Chƣơng trình 

Việt Minh ra thi hành khắp nƣớc"
97

. 



Từ đây, ở nƣớc ta đã hình thành trạng thái hai chính quyền song song tồn tại: chính 

quyền phản động tay sai của phát xít Nhật và chính quyền nhân dân ở Khu giải 

phóng và ở một số địa phƣơng. Phạm vi hoạt động của chính quyền nhân dân tuy 

còn nhỏ nhƣng thanh thế lớn và ngày càng mở rộng. Đồng chí Trƣờng- Chinh nhận 

xét: "Nƣớc Việt Nam mới phôi thai từ đó... Một phần Bắc Bộ đã thực tế đặt dƣới 

chính quyền cách mạng"
98

. 

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị khởi nghĩa, cần có sự nhất trí cao hơn về 

đƣờng lối cách mạng trong Đảng và trong hàng ngũ cách mạng, đồng chí Trƣờng-

Chinh đã viết một loạt bài báo kịp thời uốn nắn những tƣ tƣởng lệch lạc trong nội 

bộ Đảng và nhân dân
99

. 

Do bị bọn A.B. phá hoại, Đảng bộ Trung Kỳ bị tổn thất nặng, đồng chí Trƣờng-

Chinh chỉ đạo Thƣờng vụ Trung ƣơng gửi thƣ, ngày 27-6-1945, chỉ rõ "nhiệm vụ 

trƣớc mắt của các đồng chí Trung Kỳ lúc này là phải cải tổ các tổ chức của Đảng 

từ trên đến dƣới, định rõ tội trạng của bọn A.B. từng nơi, tẩy trừ những phần tử khả 

nghi, cơ hội, bè phái, không trung thành ra khỏi hàng ngũ Đảng; gấp tiến tới một 

cuộc toàn xứ đại biểu đại hội hay cán bộ hội nghị, đặng thống nhất đảng bộ bầu ra 

ban xứ uỷ và các ban tỉnh hay liên tỉnh uỷ chính thức" và chỉ định Uỷ ban thống 

nhất Trung Kỳ có nhiệm vụ "lựa chọn và chắp lại các mối và họp hội nghị trù bị 

đặng sửa soạn một cuộc hội nghị thống nhất toàn"
100

. 

Đồng chí Tổng Bí thƣ còn phê phán các đồng chí trong báo Tiền phong và 

báo Giải phóng ở Đảng bộ Nam Kỳ, từ không thống nhất về khẩu hiệu đấu tranh, 

trƣớc và sau ngày 9-3-1945, đến không thống nhất về tổ chức. Trong bài "Hãy kíp 

đi vào đƣờng lối!", đăng báo Cờ giải phóng, số 15, ngày l7-7-1945, đồng chí 

Trƣờng-Chinh phân tích rõ những khẩu hiệu sai lầm của Tiền phong và Giải 

phóng, nêu rõ quan điểm về vấn đề "khẩu hiệu cách mạng, nhất là khẩu hiệu chiến 

lƣợc, phải đặt một cách hết sức khách quan, căn cứ vào sự phân tích khoa học tình 



hình trong nƣớc và ngoài nƣớc, căn cứ vào sự nhận định sáng suốt kẻ thù và các 

hạng đồng minh xa gần, và cố nhiên phải thích hợp với nhiệm vụ cách mạng của 

từng giai đoạn" và kêu gọi: "Các đồng chí ấy hãy kíp gạt bỏ thành kiến mà đi vào 

đƣờng lối của Đảng, thủ tiêu khẩu hiệu của riêng mình mà theo khẩu hiệu của 

Đảng... Chúng ta sẽ phạm phải một tội lớn, nếu trƣớc giờ quyết liệt, chúng ta còn 

chia rẽ mãi"
101

. 

Những thắng lợi to lớn của lực lƣợng dân chủ chống phát xít càng thúc đẩy cao 

trào chống Nhật, cứu nƣớc Việt Nam dâng lên mạnh mẽ. Ngày 9-5-1945, phát xít 

Đức đầu hàng Liên Xô và các nƣớc Đồng minh không điều kiện. Lò lửa chính của 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã bị dập tắt. Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đã viết bài 

"Phát xít Đức đã tắt thở", đăng báo Cờ giải phóng, ngày 16-6-1945, đánh giá cao ý 

nghĩa lịch sử của thắng lợi đánh bại phát xít Đức và ảnh hƣởng đối với cách mạng 

Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Chẳng bao lâu nữa phát xít Nhật sẽ trở về thiên cổ 

theo gót bạn chúng bên trời Âu... Dù sao nhân dân Đông Dƣơng không thể bị động 

trông chờ những ngày may mắn từ đâu đƣa lại... Phải đứng dậy đánh đuổi giặc 

Nhật, góp sức với Đồng minh dìm chết con thú dữ Nhật Bản dƣới đáy Thái Bình 

Dƣơng... sẵn sàng phát động tổng khởi nghĩa giành hẳn lại đất nƣớc. 

Ngày 9-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Trong vòng một tuần lễ, quân đội 

Xôviết đã tiêu diệt hoàn toàn đạo quân Quan Đông thiện chiến của phát xít Nhật, 

góp phần quan trọng buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện, chấm dứt Chiến 

tranh thế giới thứ hai, tạo điều kiện cho các nƣớc thuộc địa và nửa thuộc địa đấu 

tranh giải phóng dân tộc. 

Quân đội Nhật ở Đông Dƣơng hoang mang, rệu rã. Chính phủ bù nhìn Trần Trọng 

Kim hoàn toàn tê liệt. Trong khi đó, Mặt trận Việt Minh đã thu hút hàng triệu hội 

viên và hàng triệu ngƣời ủng hộ Việt Minh. Ngọn lửa cách mạng lên cao chƣa từng 



thấy. Các tầng lớp trung gian ngả hẳn về cách mạng. Tình thế cách mạng trực tiếp 

đã chín muồi. 

Ngày 12-8-1945, Uỷ ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng đã ra mệnh lệnh nêu rõ: 

"Giờ phút khởi nghĩa đã tới, cuộc chiến đấu chúng ta đã đến lúc quyết liệt"
102

, phải 

trấn tĩnh và kiên quyết huy động bộ đội đánh vào những nơi có đủ điều kiện thắng 

lợi, đánh vào chỗ địch rút lui, đối xử tử tế với hàng binh Nhật... và đề ra các biện 

pháp tăng cƣờng lực lƣợng của ta. 

Thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân 

đại hội để quyết định phát động tổng khởi nghĩa và thành lập Chính phủ lâm thời. 

Từ ngày 13 đến 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng đã họp ở Tân Trào, thủ 

đô Khu giải phóng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh vì ốm không đến dự đầy đủ các phiên 

họp nhƣng vẫn chỉ đạo Hội nghị. Trƣớc và trong quá trình Hội nghị, đồng chí 

Trƣờng-Chinh thƣờng xuyên báo cáo và xin ý kiến của Ngƣời. Dƣới sự chủ trì của 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, các đồng chí uỷ viên Trung ƣơng và đại biểu các Đảng 

bộ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ đã về dự họp khá đầy đủ. 

Hội nghị toàn quốc của Đảng nhận định những điều kiện khởi nghĩa đã chín muồi, 

cơ hội tốt cho ta giành chính quyền đã tới và quyết định phát động tổng khởi nghĩa 

trong cả nƣớc giành lấy chính quyền trƣớc khi quân Đồng minh vào Đông Dƣơng. 

Nguyên tắc để chỉ đạo khởi nghĩa là tập trung, thống nhất và kịp thời. Khẩu hiệu 

đấu tranh lúc này là "Phản đối xâm lƣợc! Hoàn toàn độc lập! Chính quyền nhân 

dân!". Phƣơng hƣớng hành động trong cuộc tổng khởi nghĩa là phải đánh chiếm 

ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay nông thôn, thành lập những 

uỷ ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ; quân sự và chính trị phối hợp, phải làm 

tan rã tinh thần quân địch và dụ chúng hàng trƣớc khi đánh, chớp lấy những căn cứ 

chính (cả các đô thị) trƣớc khi quân Đồng minh vào... 



Hội nghị quyết định những vấn đề quan trọng về đối nội và đối ngoại rất cụ thể với 

từng đối tƣợng sau khi giành chính quyền. 

Về đối nội, Mƣời chính sách của Việt Minh là chính sách cơ bản của chính quyền 

cách mạng. 

Về đối ngoại, thực hiện chính sách thêm bạn, bớt thù, lợi dụng mâu thuẫn giữa 

Anh - Pháp và Mỹ - Tƣởng, "tránh cái trƣờng hợp một mình đối phó với nhiều lực 

lƣợng Đồng minh (Tàu, Pháp Anh, Mỹ) tràn vào nƣớc ta và đặt chính phủ của 

Pháp Đờ Gôn hay một chính phủ bù nhìn khác trái với ý nguyện dân tộc"
103

, tranh 

thủ sự đồng tình của Liên Xô và nhân dân các nƣớc, nhất là nhân dân Pháp và 

Trung Quốc. "Dù sao chỉ có thực lực của ta mới quyết định đƣợc sự thắng lợi giữa 

ta và Đồng minh"
104

. 

Nhiệm vụ tuyên truyền phải nhằm vào việc nêu những khẩu hiệu động viên tinh 

thần cứu quốc, nguyện vọng của dân tộc, quốc gia hoàn toàn độc lập với những 

công tác rất cụ thể để thực hiện. Kế hoạch tác chiến quân sự đƣợc xác định rõ trong 

cả tiến và thoái; thống nhất tên Quân giải phóng Việt Nam, thống nhất biên chế, 

cải thiện công tác chính trị trong bộ đội, định rõ chiến khu, lập Bộ tƣ lệnh, đào tạo 

cán bộ, thành lập uỷ ban khởi nghĩa thống nhất chỉ huy cuộc chiến đấu... Công tác 

vận động các giới và các đảng phái, nhiệm vụ kinh tế, giao thông, đào tạo và sử 

dụng cán bộ, thống nhất, củng cố và phát triển Đảng... đƣợc nhấn mạnh với những 

nhiệm vụ cụ thể trong nghị quyết của Hội nghị. Hội nghị bổ sung một số uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng do Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh chủ trì đã 

chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng trong quá trình lãnh đạo tổng khởi nghĩa và 

cả sau khi tổng khởi nghĩa thành công. 



Trong khi hội nghị đang họp Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đã biết tin nội các 

Nhật quyết định đầu hàng Đồng minh không điều kiện qua bản tin của đài BBC 

(Anh). Lập tức, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết 

định thành lập ngay Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc gồm các đồng chí Trƣờng-

Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị và Chu Văn Tấn, do 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh phụ trách. 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng lập tức ra Lời hiệu triệu kêu gọi "Giờ khởi nghĩa đã 

đến, ngày vinh quang của Tổ quốc đã bùng nổ", "Đồng bào và các đoàn thể cứu 

quốc, dƣới quyền chỉ huy của Uỷ ban dân tộc giải phóng, Uỷ ban khởi nghĩa hãy 

cùng với giải phóng quân và tự vệ đội nổi dậy đánh chiếm các đồn các huyện lỵ, 

phủ lỵ và các tỉnh lỵ, tƣớc khí giới của giặc Nhật"
105

. 

Đến 11 giờ đêm 13 tháng 8, Ủy ban khởi nghĩa đã ra lệnh khởi nghĩa trong cả 

nƣớc: 

"Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh! 

Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nƣớc 

nhà! 

...Dƣới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lƣợng, kịp 

đánh vào các đô thị và trong trận của quân địch; đánh chẹn các đƣờng rút lui của 

chúng, tƣớc võ khí của chúng! Đạp qua muôn trùng trở lực, các bạn hãy kiên quyết 

tiến!... 

Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng 

thận trọng"'
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Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho một số đồng chí đại biểu dừng họp, trở về 

ngay địa phƣơng, truyền đạt ý kiến của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, lãnh 

đạo quần chúng khởi nghĩa. 



Dự kiến chính xác thời cơ, có kế hoạch chuẩn bị đón thời cơ và chớp thời cơ, khẩn 

trƣơng, kiên quyết khởi nghĩa, là một thành công của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng 

Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Đảng ta trong lãnh đạo khởi nghĩa. 

Ngay sau Hội nghị toàn quốc của Đảng, Đại hội quốc dân đã họp ở đình Tân Trào, 

ngày 16-8-1945. Hơn 60 đại biểu Bắc, Trung, Nam, đại biểu kiều bào ở nƣớc 

ngoài, đại biểu các đảng phái chính trị, các đoàn thể quần chúng, các dân tộc, các 

tôn giáo... đã tham dự. 

Trong ngày thứ nhất của Đại hội, lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh, thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, trình bày chủ trƣơng 

của Đảng. Đại hội đã nhiệt liệt tán thành chủ trƣơng tổng khởi nghĩa của Đảng và 

Tổng bộ Việt Minh và biểu lộ quyết tâm giành độc lập, thành lập chính quyền cách 

mạng trƣớc khi quân Đồng minh vào nƣớc ta. Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh: 

"không phải Nhật bại là nƣớc ta tự nhiên đƣợc độc lập. Nhiều sự gay go trở ngại sẽ 

xảy ra. Chúng ta phải khôn khéo và kiên quyết. Khôn khéo để tránh những sự 

không lợi cho ta. Kiên quyết để giành cho đƣợc nền hoàn toàn độc lập. Trên thế 

giới, sau cuộc chiến tranh này, một dân tộc quyết tâm và nhất trí đòi quyền độc lập 

thì nhất định đƣợc độc lập. Chúng ta sẽ thắng lợi"
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Đại hội hiệu triệu nhân dân toàn quốc kịp thời đứng lên phấn đấu thực hiện Mƣời 

chính sách lớn của Việt Minh, trƣớc hết là giành lấy chính quyền, xây dựng nƣớc 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên nền tảng độc lập hoàn toàn và cử ra Ủy ban giải 

phóng dân tộc Việt Nam
108

(tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm 

Chủ tịch để thay mặt nhân dân Việt Nam giao thiệp với nƣớc ngoài và chủ trì mọi 

công việc trong nƣớc. Để tạo điều kiện hành động kịp thời, Đại hội quyết định giao 

toàn quyền chỉ huy khởi nghĩa cho ủy ban khởi nghĩa. 

Đại hội quốc dân Tân Trào thể hiện sự đoàn kết nhất trí của toàn thể dân tộc Việt 

Nam trong Mặt trận Việt Minh và quyết tâm thực hiện chủ trƣơng tổng khởi nghĩa 



của Đảng. Đại hội biểu thị lòng tin tƣởng tuyệt đối của toàn dân tộc vào sự lãnh 

đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ngay sau Đại hội quốc dân, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã gửi thƣ kêu gọi đồng bào, các 

đoàn thể cứu quốc, các cán bộ và chiến sĩ nổi dậy giành chính quyền. 

Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: 

"Hỡi đồng bào yêu quý! 

Hiện nay quân đội Nhật đã tan rã, phong trào cứu quốc lan tràn khắp nƣớc... 

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy 

đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"
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Trong bức thƣ này, lần cuối Ngƣời ký tên "Nguyễn Ái Quốc", nhấn mạnh tinh thần 

tự lực tự cƣờng trong cách mạng, đã có sức cổ vũ lớn lao toàn dân tổng khởi nghĩa, 

giành chính quyền. 

Ngày 18-8-1945, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh rời Tân Trào về xuôi. Đồng chí đi 

qua thị xã Thái Nguyên - đang vang rền tiếng súng đánh Nhật, qua Bắc Ninh -

 nƣớc lụt trắng đất, trắng đồng... và bằng đủ các phƣơng tiện (đi bộ, xe đạp, thuyền, 

ô tô,...). 

Dƣới ngọn cờ của Đảng và Mặt trận Việt Minh, theo lời kêu gọi của lãnh tụ Hồ Chí 

Minh, hơn 20 triệu đồng bào Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ miền ngƣợc đến miền 

xuôi, triệu ngƣời nhƣ một, nhất tề vùng dậy với sức mạnh nhƣ triều dâng thác đổ 

tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa oanh liệt, giành chính quyền trong cả nƣớc. 

Ngày 19 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành đƣợc thắng lợi rực rỡ tại Hà Nội, 

cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác nổi dậy giành chính quyền. 

Ngày 21 tháng 8, đồng chí Trƣờng-Chinh về tới Hà Nội và ở số nhà 48, phố Hàng 

Ngang. 



Ngày 23 tháng 8, ở Huế, kinh đô của chính quyền bù nhìn, nhân dân khởi nghĩa 

thắng lợi. 

Ngày 25 tháng 8, nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi, tạo ảnh hƣởng quyết định 

đối với cuộc khởi nghĩa của các tỉnh miền Nam. 

Trừ vài thị xã do quân Quốc dân Đảng Trung Hoa và bọn tay sai chiếm đóng (Hà 

Giang, Lào Cai, Móng Cái, Lai Châu, Vĩnh Yên), cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 

1945 đã thành công trên cả nƣớc trong vòng nửa tháng. Chế độ thực dân thống trị 

gần 100 năm, chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm đã bị lật nhào. Trong lịch 

sử hàng nghìn năm dựng nƣớc và giữ nƣớc, đây là một thắng lợi kỳ diệu của dân 

tộc ta, là một trong ba thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. 

Ngày 25-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh về tới Phú Thƣợng, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

Chiều tối chủ nhật, ngày 26-8-1945, đồng chí Trƣờng-Chinh lên Phú Thƣợng đón 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về số nhà 48, phố Hàng Ngang. Đồng chí Trƣờng-Chinh 

báo cáo với Ngƣời về việc Thƣờng vụ Trung ƣơng cử các đồng chí Trần Huy Liệu, 

Nguyễn Lƣơng Bằng và Cù Huy Cận vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của Bảo Đại. 

Dƣới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trƣờng-Chinh và 

Đảng ta khẩn trƣơng triển khai hàng loạt công việc quan trọng cho sự ra đời của 

nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngƣời đã họp với Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng 

quyết định chọn ngày 2-9-1945 để tổ chức đại lễ mừng Chính phủ lâm thời nƣớc 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 

Chính phủ đọc Tuyên ngôn độc lập long trọng tuyên bố: "Nƣớc Việt Nam có 

quyền hƣởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nƣớc tự do độc lập. Toàn 

thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lƣợng, tính mạng và của cải để 

giữ vững quyền tự do, độc lập ấy"
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Trong Cách mạng tháng Tám, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh là ngƣời "đã có nhiều 

quyết sách đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong những bƣớc ngoặt của cách mạng, vai 

trò của đồng chí nổi bật là một trong những ngƣời lãnh đạo kiệt xuất đã đƣa cuộc 

Cách mạng tháng Tám đến thành công"
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. Trên cƣơng vị Tổng Bí thƣ Đảng Cộng 

sản Đông Dƣơng, đồng chí Trƣờng-Chinh đã hoàn thành chặng đƣờng đầu tiên của 

cuộc trƣờng chinh cách mạng giành độc lập dân tộc. 

_____________ 

1. Tại Đông Dƣơng, sau sắc lệnh giải tán Đảng Cộng sản, thực dân Pháp còn có 

sắc lệnh ngày 20-10-1940, cho phép quản chế và bắt giam không thời hạn tại các 

trại tập trung không cần xét xử, bắt bất kỳ ai mà chúng cho là gây hại cho an ninh 

công cộng. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.197. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.536. 

4. Những tên núi, tên suối ở Pác Bó do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt. 

5,6. Đảng Cộng sản việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.112, 112-113. 

7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.119. 

8,9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.120. 

10,11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 114, 150. 

12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.114. 

13. Từ tác phẩm Đường Kách mệnh đến Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, từ 

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến Đảng Cộng sản Việt Nam, hai chữ "Việt 

Nam" luôn đƣợc nhấn mạnh, mục tiêu "Việt Nam độc lập" luôn đƣợc nêu cao. 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã giải thích việc đặt tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt 

Nam nhƣ sau: "Cái từ Đông Dƣơng rất rộng, và theo nguyên lý chủ nghĩa Lênin, 



vấn đề dân tộc là một vấn đề rất nghiêm túc ngƣời ta không thể bắt buộc các dân 

tộc khác gia nhập Đảng, làm nhƣ thế là trái với nguyên lý chủ nghĩa Lênin. Còn cái 

từ An Nam thì hẹp, vì An Nam chỉ là miền Trung của nƣớc Việt Nam mà thôi, và 

nƣớc ta có ba miền: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Do đó từ Việt Nam hợp với cả ba 

miền và không trái với nguyên lý chủ nghĩa Lênin về vấn đề dân tộc". Theo 

sách: Chủ tịch Hồ Chủ Minh Tiểu sử và sự nghiệp, Nxb.Sự thật, Hà Nội, 1980, 

tr.68. 

14,15. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.113, 114. 

16. Năm 1943, Quốc tế Cộng sản tự giải tán, đến năm 195l, Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng đối tên thành Đảng Lao động Việt Nam và thành lập ở Lào và Campuchia 

mỗi nƣớc một đảng riêng. 

17. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.131-132. 

18. Đồng chí Trƣờng-Chinh đã kể lại việc bầu cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Hội 

nghị nhƣ sau: "Khi bàn về công tác tổ chức, chúng tôi đề nghị Bác đảm nhận trực 

tiếp chức vụ Tổng Bí thƣ của Đảng. Bác trả lời đại ý: Tôi đang làm nhiệm vụ do 

Quốc tế Cộng sản giao cho. Quốc tế Cộng sản có thể điều động tôi đi làm những 

nhiệm vụ ở nơi khác, do đó tôi không thể làm nhiệm vụ Tổng Bí thƣ của Đảng ta 

đƣợc. Theo giới thiệu của Bác, Hội nghị bầu tôi làm Tổng Bí thƣ". Xem: Hồi 

tưởng của đồng chí Trường-Chinh, bản đánh máy, lƣu tại Viện Hồ Chí Minh. 

19. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.118. 

20. Trƣờng-Chinh: Hồ Chủ tịch 1ãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân 

dân Việt Nam, Nxb.Sự thật, Hà Nội, 1966, tr.23. 

21. "Võ Nguyên Giáp: Cách mạng tháng Tám kháng chiến, đổi mới - Những cống 

hiến sáng tạo nổi bật của anh Trƣờng-Chinh". Theo sách:Trường-Chinh và cách 

mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.29. 



22. Đồng chí Võ Nguyên Giáp viết: "Bác Hồ nói: Hội nghị không phải là một Đại 

hội nhƣng vẫn bầu ra Ban Chấp hành Trung ƣơng và Tổng Bí thƣ. Hội nghị đánh 

dấu sự chuyển hƣớng chiến lƣợc của Đảng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên 

trên hết và trƣớc hết Hội nghị đề ra việc thành lập Mặt trận Việt Minh và xây dựng 

căn cứ địa. Với những thành công nhƣ vậy, Hội nghị Trung ƣơng lần thứ tám 

không kém tầm quan trọng của một Đại hội". Theo sách: Trường-Chinh và cách 

mạng Việt Nam, Sđd, tr.29. 

23. Đây là những văn kiện của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

24. Đồng chí Trƣờng-Chinh và Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng còn phát triển tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, bổ sung và cụ thể hoá đƣờng lối, đƣa cách mạng đến những 

thắng lợi quyết định, nhƣ trong Nghị quyết Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng 

tháng 2-1943, Chỉ thị tháng 3-1945... Đây là tƣ tƣởng chỉ đạo thắng lợi cuộc Cách 

mạng tháng Tám. 

25. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Nxb.Sự thật, 

Hà Nội, 1975, t.I, tr.188. 

26. Trường-Chinh Tuyển tập, Nxb.Sự thật, Hà Nội, 1987, t.I, tr.26. 

27. Trường-Chinh Tuyển tập, Sđd, t.I, tr.45. 

28,29,30,31. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.171, 

l74, 180, 183. 

32,33. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.186, 218. 

34. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiên Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.217-222. 

35. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.229. Đoạn văn 

này hoàn toàn giống trong Chính sách mới của đồng chí Tổng Bí thƣ, cho phép tin 



chắc rằng đây là một văn kiện do đồng chí Trƣờng-Chinh chuẩn bị hoặc chí ít cũng 

chỉ đạo thực hiện. 

36. Báo Cờ giải phóng số 1 ra ngày 10-10-1942 và kéo dài đến ngày 18-11-1945. 

37. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.127. 

38. Lúc này báo Chiến đấu của Tỉnh uỷ Hậu Giang đã ghi trên tiêu đề là cơ quan 

ngôn luận của Việt Nam độc lập đồng minh. Cuối năm 1942, báo này đình bản và 

đến tháng 5-1943, một số đồng chí ở Sài Gòn và miền Đông ra báo Giải phóng và 

ghi rõ là cơ quan của Việt Minh Nam Kỳ. 

39. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.244-245. 

40,41. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.244, 252. 

42. Cho đến tháng 3-1943 và tháng 10-1944, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mới trở về 

nƣớc. 

43. Xem: Báo Cờ giải phóng, số 1, ngày 10-10-1942. 

44. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.272. 

45. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.290. 
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308-311, 311-312. 
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cáo với đồng chí Hồ Chí Minh và Ngƣời chỉ thị cho đoàn tìm cách về nƣớc ngay vì 
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LÃNH ĐẠO GIỮ VỮNG THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1945-

l946) 

4.1. Kháng chiến và kiến quốc 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đƣa nƣớc ta từ một nƣớc thuộc địa và nửa 

phong kiến trở thành nƣớc độc lập và tự do, Tổ quốc ta bƣớc vào kỷ nguyên mới -

 kỷ nguyên độc lập, tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành ngƣời làm chủ 

đất nƣớc, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng Cộng sản Đông Dƣơng từ một đảng 

hoạt động bí mật trở thành đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nƣớc. 

Nhƣng vừa mới ra đời, nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã phải đƣơng đầu với 

muôn vàn khó khăn, thách thức. 

Nạn đói khủng khiếp, hậu quả nặng nề của chính sách vơ vét, bóc lột thuộc địa của 

đế quốc, phát xít Nhật - Pháp chƣa chấm dứt, trên vùng Bắc Bộ nƣớc ta lại xảy ra 

nạn lụt lớn và sau đó là hạn hán nghiêm trọng: 50% ruộng đất bị hoang hoá. Mọi 

ngành sản xuất đình đốn, các kho tàng trống rỗng, hàng hoá trở nên hết sức khan 

hiếm, giá cả tăng vọt. Tình hình tài chính vô cùng khó khăn, kho bạc chỉ có 1,2 

triệu đồng, trong đó quá nửa là tiền rách. Ngân hàng Đông Dƣơng vẫn nằm trong 

tay tƣ bản Pháp. Khi quân Tƣởng kéo vào lại tung tiền quốc tệ và quan kim ra thị 

trƣờng gây rối loạn tài chính. 

Di sản văn hoá lạc hậu do chế độ thực dân, phong kiến hết sức nặng nề: hơn 95% 

số dân nƣớc ta bị mù chữ; các tệ nạn xã hội nhƣ nghiện thuốc phiện, nghiện rƣợu, 

nạn cờ bạc, trộm cắp, mê tín dị đoan... cần tập trung sức giải quyết. 

Giành đƣợc độc lập nhƣng nƣớc Việt Nam lại bị đe dọa bởi nhiều thế lực đế quốc 

và phản động. 



Theo thoả thuận của các nƣớc lớn trong phe Đồng minh ở Hội nghị Pốtxđam 

(Posdam) sau khi thắng trận, việc giải giáp quân Nhật ở Bắc Đông Dƣơng giao cho 

Trung Quốc (Tƣởng Giới Thạch); ở Nam Đông Dƣơng giao cho Anh. 

Ở miền Bắc, hai chục vạn quân Tƣởng tràn vào phía bắc vĩ tuyến 16 nƣớc ta với 

danh nghĩa tƣớc vũ khí quân đội Nhật, nhƣng thực chất là thi hành âm mƣu thâm 

độc nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản, phá Mặt trận Việt Minh và lật đổ chính quyền 

nhân dân, lập chính phủ bù nhìn làm tay sai cho chúng. 

Ở miền Nam, từ phía nam vĩ tuyến 16, quân Anh kéo vào để tƣớc vũ khí của quân 

Nhật, nhƣng lại mở đƣờng cho thực dân Pháp quay trở lại cƣớp nƣớc ta một lần 

nữa (kể cả quân Pháp bám theo quân Anh, số quân này lên tới gần 100.000 tên). 

Ngày 23-9-1945, đƣợc sự phối hợp của quân Anh, quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn 

rồi mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ. 

Đều có những toan tính riêng và mâu thuẫn với nhau, nhƣng các thế lực đế quốc 

đều có chung một mục đích tiêu diệt chính quyền nhân dân, xoá bỏ thành quả của 

Cách mạng tháng Tám ở nƣớc ta. 

Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, Nhà nƣớc Việt Nam mới vừa phải tự tổ chức, vừa 

chống giặc ngoại xâm và đối phó với các loại tổ chức phản động nhƣ Việt Nam 

Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng minh hội (Việt Cách), Đại 

Việt. 

Chƣa bao giờ trên đất nƣớc ta lại xuất hiện nhiều kẻ thù nhƣ lúc này. 

Những khó khăn đó đặt dân tộc ta trƣớc thử thách nghiêm trọng: chính quyền nhân 

dân vừa đƣợc thành lập có nguy cơ bị lật đổ, nền độc lập dân tộc vừa giành đƣợc 

có nguy cơ bị mất, tình thế cách mạng chẳng khác nào "ngàn cân treo sợi tóc". 

Trong muôn vàn khó khăn đó, dƣới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta nêu cao tinh 

thần đoàn kết, ý chí kiên cƣờng, quyết tâm giữ vững lời thề "đem tất cả tinh thần 



và lực lƣợng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy"
1
 nhƣ Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã nêu trong Tuyên ngôn độc lập. 

Trở về Hà Nội, dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh và Trung ƣơng Đảng hàng ngày tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều 

vấn đề trọng đại, phức tạp của cách mạng và đất nƣớc. Mặc dù trên cƣơng vị phụ 

trách Uỷ ban khởi nghĩa và là thành viên của Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam, 

song đồng chí Trƣờng-Chinh không tham gia vào Chính phủ lâm thời mà tập trung 

vào công tác Đảng và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng. Sau này, đồng chí 

tham gia vào Uỷ ban soạn thảo Hiến pháp và Uỷ ban kiến thiết. 

Trƣớc những khó khăn và thử thách nghiêm trọng của cách mạng và của vận mệnh 

dân tộc, Đảng ta tập trung lãnh đạo vào nhiệm vụ xác định vị thế đại diện hợp pháp 

của Nhà nƣớc mới thông qua việc tổ chức và xây dựng hệ thống chính quyền nhà 

nƣớc dân chủ nhân dân từ trung ƣơng xuống địa phƣơng; lãnh đạo thực hiện ngay 

sáu nhiệm vụ cấp bách vì dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong phiên họp 

đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945, trong đó nổi bật là chống nạn đói, 

nạn dốt, tổ chức tổng tuyển cử... 

Để nhanh chóng định hƣớng các hoạt động của Đảng sau khi giành đƣợc chính 

quyền, nhất là ở khu vực phía Bắc, ngày 10 và 11-9-1945, Tổng Bí thƣ Trƣờng-

Chinh triệu tập Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng. Hội 

nghị đã ra Nghị quyết án nhận định tình hình và cho rằng "Giai đoạn cách mạng 

trên thế giới hiện tại vẫn là giai đoạn dân chủ tự do và dân tộc độc lập. Mặt trận 

dân chủ trên thế giới do Nga lãnh đạo đang củng cố và mở rộng để kiến thiết nền 

hoà bình cho nhân loại"
2
. 

Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân thắng lợi của Tổng khởi nghĩa, chỉ rõ 

những khó khăn hiện tại (do thiếu nhân tài và cán bộ; lúng túng về xây dựng chính 

quyền; sự phá hoại của bọn Việt Quốc, Việt Cách và bọn tờrốtkít; nạn lụt và tình 



hình đói khổ của dân chúng; nền tài chính thiếu hụt, công nghiệp đình đốn, quân 

đội chƣa đƣợc tổ chức chu đáo...); Hội nghị chỉ ra chủ trƣơng là phải lợi dụng 

những mâu thuẫn giữa Tàu, Mỹ và Anh để có lợi cho chúng ta"
3
, đồng thời xác 

định nhiệm vụ chính trong lúc này là "Củng cố chính quyền, dùng chính trị, ngoại 

giao, vũ khí cần thiết đến dùng quân sự để giữ vững nền độc lập. 

Chuẩn bị lực lƣợng sẵn sàng để chống mọi sự xâm lăng "
4
. 

Về chính trị, Hội nghị chủ trƣơng cấp tốc tổ chức các Uỷ ban nhân dân trong các 

làng, các phố, các uỷ ban công sở và các uỷ ban công nhân; chấn chỉnh các uỷ ban, 

loại trừ bọn đầu cơ, phản động; bài trừ các "ông quan cách mạng"; mở lớp huấn 

luyện cách thức tổ chức các uỷ ban nhân dân ở làng và huyện. Hội nghị cho rằng 

việc thi hành Chƣơng trình Việt Minh phải cho thống nhất và phải đƣợc chính phủ 

định đoạt; việc tiễu trừ Việt gian phản động, cũng nhƣ việc tịch thu tài sản của Việt 

gian hay Pháp gian phải đƣợc thi hành cho đúng đắn. Về vấn đề quân sự, phải đặc 

biệt tổ chức các đội tự vệ chiến đấu các làng, tổ chức huấn luyện cho đội viên tự vệ 

thống nhất tổ chức và hoạt động của các lực lƣợng vũ trang, phải "Thực hiện hoàn 

toàn khẩu hiệu quân dân nhất trí', "Phải dùng các hình thức tuyên truyền vận động 

để nâng cao trình độ tinh thần của quân đội về mọi phƣơng diện"
5
. 

Nghị quyết Hội nghị cũng nêu lên những nhiệm vụ cụ thể về kinh tế, tài chính, văn 

hoá, xã hội, vận động các giới đồng bào và vấn đề tuyên truyền phải tập trung 

nhằm vào khẩu hiệu chính trong lúc này là: 

Thống nhất đoàn kết 

Chống xâm lƣợc Pháp 

Việt Nam hoàn toàn độc lập 

Ủng hộ Chính phủ Dân chủ Cộng hoà 



Về vấn đề tổ chức, Hội nghị chủ trƣơng thành lập các cấp bộ Việt Minh, phân biệt 

rõ với cấp bộ đảng; mở rộng các tổ chức để thu hút các tầng lớp nhân dân, đƣa các 

tổ chức cứu quốc ra công khai, có trụ sở. Về công tác đảng phải bán công khai, 

dùng cơ quan phát hành để chắp mối liên lạc; phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các 

đồng chí hoạt động công khai hay bí mật; phải mở rộng tổ chức đảng và ở mỗi ban 

tỉnh uỷ phải có ngƣời chuyên lo về công tác chi bộ; phải dự bị vật liệu cơ quan và 

các điều kiện cần thiết để khi rút vào bí mật...
6
. 

Sự ra đời của Nghị quyết Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ là sự định hƣớng kịp thời và cụ 

thể trên phƣơng diện lãnh đạo của Đảng trong nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách 

mạng. Quân Đồng minh bắt đầu kéo vào Đông Dƣơng với danh nghĩa tƣớc vũ khí 

của quân đội Nhật, nhƣng cũng đồng thời trắng trợn can thiệp vào nội tình nƣớc ta. 

Quân đội Anh cho quân Pháp đổ bộ theo vào Đông Dƣơng, mƣu toan trở lại thống 

trị dân tộc ta một lần nữa. Để tỏ rõ lập trƣờng chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, 

đồng chí Trƣờng-Chinh đã viết bài "Đông Dƣơng phải đƣợc độc lập", đăng trên 

báo Cờ giải phóng, số 18, ngày 20-9-1945, chỉ rõ: lịch sử đã chứng tỏ tinh thần đấu 

tranh anh dũng và bền bỉ của dân tộc ta chống bọn đi áp bức, quyết giành độc lập 

hoàn toàn và nhân dân Việt Nam cũng đã góp một phần xƣơng máu vào cuộc chiến 

tranh tiêu trừ phát xít. Một dân tộc không ỷ lại, không hèn đớn, quyết mƣu cầu độc 

lập; một dân tộc hiểu biết nhiệm vụ thiêng liêng của thời đại và có ý thức chính trị 

nhƣ dân tộc ta nhất định phải đƣợc tự do. Các nƣớc Đồng minh vì chính nghĩa mà 

chống xâm lƣợc, quyết không thể dung túng bọn phi nghĩa thực dân Pháp trở lại 

xâm lƣợc nƣớc ta một lần nữa. Các nƣớc Đồng minh có nhiệm vụ diệt trừ phát xít 

và tay sai của chúng, quyết không thể bênh vực bọn thực dân Pháp ở Đông Dƣơng 

tay sai của phát xít Nhật đã giúp cho Nhật đánh lại Đồng minh ngót năm năm. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh đƣa ra thông điệp rõ ràng: Lý phải nhƣ thế! Nhƣng nếu vì 

một lẽ ích kỷ nào đó, một trong những nƣớc Đồng minh không công nhận nền độc 



lập của ta, thì dân tộc ta không có cách gì khác hơn là đem toàn lực ra chiến đấu, 

dùng mọi phƣơng pháp chống lại. 

Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp gây hấn ở Sài Gòn và dƣới sự bảo trợ của quân đội 

Anh, bắt đầu mở rộng các cuộc tấn công lấn chiếm ra các vùng ngoại vi. Nhân dân 

Nam Bộ đã nhất tề đứng lên chiến đấu, tạo thành bức thành đồng ngăn bƣớc tiến 

của giặc, mở đầu cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc chống thực dân Pháp xâm 

lƣợc. Ngày 26-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thƣ "Gửi đồng bào Nam Bộ" 

khẳng định chúng ta nhất định thắng "vì chúng ta có lực lƣợng đoàn kết của cả 

quốc dân", "vì cuộc đấu tranh của chúng ta là chính đáng"
7
. 

Ngày 27-9-1945, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "Thực hiện lời thề", đăng trên 

báo Cờ giải phóng, số 20, nhắc lại lời thề của dân tộc nhƣ trong Tuyên ngôn độc 

lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc vào ngày 2-9-1945 và chỉ rõ quyết tâm: "Đây 

là lúc chúng ta phải tỏ rõ nó bằng việc làm. Và đây cũng là lúc chúng ta thực hiện 

triệt để lời thề trên. Nghĩa là chúng ta không một ai nhập hàng ngũ quân Pháp để 

giết hại đồng bào; công chức, thợ thuyền sẽ định công, bỏ sở bỏ xƣởng; hàng sẽ 

đóng cửa; chợ sẽ không họp; thực phẩm sẽ cất, huỷ đi để không sa vào tay giặc; 

không ai chịu làm tên chỉ điểm khốn nạn đƣa đƣờng mách lối cho Pháp. Và sau 

hết, tất cả cầm võ khí đánh lại giặc Pháp"
8
.   

Để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào Nam Bộ, dƣới sự chỉ đạo của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh lãnh đạo Đảng phát động trên 

cả nƣớc phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. Chỉ trong một thời gian ngắn, 

hầu hết các tỉnh Bắc và Trung Bộ đã có các chi đội Nam tiến lên đƣờng vào miền 

Nam giết giặc. Phong trào Nam tiến là một kinh nghiệm lớn của Đảng ta trong 

phát động tinh thần ái quốc của cả dân tộc. 

Dƣới sự chỉ đạo của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, từ số 24 (ngày 11-10-1945) trở đi, 

trên trang nhất báo Cờ giải phóng chạy hai khẩu hiệu đậm nét: "Tiếp tục kháng 



chiến cho đến thắng lợi cuối cùng! Tinh thần chiến đấu của nhân dân Nam Bộ 

muôn năm!". 

Trƣớc sự xâm lƣợc trắng trợn của thực dân Pháp và trƣớc những khó khăn của đất 

nƣớc, không thể không nảy sinh trong nhân dân những vấn đề tƣ tƣởng, những băn 

khoăn về sức chiến đấu của ta trƣớc tƣơng quan lực lƣợng chênh lệch giữa ta và 

địch, trong khi Pháp đƣợc Anh bảo trợ nhƣng các nƣớc Nga, Mỹ, Trung Quốc lại 

không can thiệp. Trong tình hình đó, "tƣơng lai nền độc lập của ta sẽ nhƣ thế 

nào?". 

Để giải quyết những vấn đề tƣ tƣởng đó, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh viết bài "Ta sẽ 

thắng", đăng trên báo Cờ giải phóng, số 21, ngày 30-9-1945, cho rằng: "tình thế là 

nghiêm trọng. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thực" nhƣng "không nên ảo tƣởng" 

và "cũng không nên bi quan". Tác giả phân tích rõ "ta đủ sức kháng chiến nếu ta 

đoàn kết chặt chẽ và chịu hy sinh; thi hành triệt để các phƣơng pháp nhƣ tổng bãi 

công, tẩy chay về mọi phƣơng diện, nhà không đồng vắng, phá hoại giao thông vận 

tải của giặc, đánh du kích". Tác giả cho rằng sự ủng hộ của quốc tế sẽ có nếu dân 

tộc ta "biểu lộ một tinh thần anh dũng bất diệt nhất định sống chết với quyền độc 

lập" và khẳng định "Cuộc kháng Pháp của ta gan góc, dẻo dai, dũng cảm thì chẳng 

những Nga, Tàu, Mỹ mà tất cả nhân dân các nƣớc kể cả dân Anh và dân Pháp cũng 

tán thành mục đích chính đáng của ta và ủng hộ ta". Bài báo chỉ rõ, trên con đƣờng 

độc lập của ta không ít "những trở lực chồng chất" nhƣ "Cuồng vọng dã man của 

thực dân Pháp, thái độ bênh Pháp của phái bộ Anh, hành động phản nghịch của 

bọn Đại Việt, sự khiêu khích của bọn tờrốtkít, sự quấy rối của bọn thổ phỉ", 

"nhƣng có hai điều kiện bảo đảm thắng lợi cho ta", đó là: 

Bên trong, toàn dân đoàn kết chung quanh Chính phủ lâm thời, quyết một lòng 

chiến đấu diệt bọn thực dân Pháp; tinh thần của ta cao; vũ khí của ta tạm đủ. 



Bên ngoài, các dân tộc bị áp bức đang cùng ta đòi quyền độc lập; nhân dân các 

nƣớc vừa ra khỏi chiến tranh sẵn sàng ủng hộ những cuộc vận động dân tộc giải 

phóng hợp tiến bộ. 

Cùng với sự định hƣớng hoạt động và tƣ tƣởng trong Đảng trƣớc tình hình mới, 

thông qua báo chí, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh dành sự chú ý đặc biệt trong việc 

hƣớng dẫn toàn Đảng thực hiện những nhiệm vụ khẩn cấp về chính trị, kinh tế, xã 

hội và quân sự. Đó là các vấn đề về xây dựng chính quyền mới, diệt giặc đói, giặc 

dốt và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài với việc từng bƣớc xây dựng, nâng 

cao sức chiến đấu của lực lƣợng vũ trang toàn dân. 

Ngay khi trở về Hà Nội, tại số nhà 58 phố Risô, đồng chí Trƣờng-Chinh đã trực 

tiếp chủ trì cuộc họp thành lập tổ chức cơ quan báo Đảng
9
. Ngày 10-9-1945, Bộ 

Nội vụ cấp giấy phép cho báo Cờ giải phóng, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng 

sản Đông Dƣơng, xuất bản vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. 

Ngày 12-9-1945, báo Cờ giải phóng, số 16, ra số đầu tiên xuất bản công khai tại 

Hà Nội, in măng sét đỏ, với số lƣợng phát hành 10.000 tờ. Trên trang nhất, đồng 

chí Trƣờng-Chinh viết: 

Mấy năm sống và tranh đấu hoàn toàn bí mật, ngày nay Cờ giải phóng ra mắt các 

bạn đọc một cách dễ dàng. 

Vƣợt qua mọi gian lao nguy hiểm, Cờ giải phóng luôn luôn nêu cao tinh thần của 

giai cấp thợ thuyền Đông Dƣơng và của các dân tộc bị áp bức Đông Dƣơng. 

Ngày nay, chính quyền đã ở trong tay nhân dân, nhƣng cuộc cách mạng giải phóng 

chƣa hoàn thành. Nạn ngoại xâm đang uy hiếp chúng ta. Nhân dân Đông Dƣơng 

cần phải phấn đấu hơn nữa. Cách mạng đang tiến bƣớc. Cờ giải phóng vẫn phải 

tung bay trƣớc gió. 



Dƣới bóng Cờ giải phóng, muôn triệu ngƣời hãy xếp hàng lại, tiến lên, xua tan mọi 

lực lƣợng xâm lƣợc. 

Cờ giải phóng nguyện xung phong lãnh đạo đồng bào toàn quốc giữ gìn đất nƣớc, 

củng cố chính quyền nhân dân. 

Mục "Cuốn sổ tay của chiến sĩ" trên báo Cờ giải phóng thƣờng xuyên có bài viết 

của đồng chí Trƣờng-Chinh, với bút danh XXX, đề cập những vấn đề thời sự nhất 

cần giải quyết trên tất cả các lĩnh vực. Đó cũng là những chỉ thị của Đảng về: 

Nhiệm vụ các đoàn thể Việt Minh các tỉnh lúc này là phải lập ngay những đội xung 

phong tuyên truyền và tổ chức, lần lƣợt phái đi các làng giúp đồng bào lập ra các 

uỷ ban nhân dân hay chấn chỉnh các uỷ ban nhân dân hiện có. Hoặc bổn phận các 

chiến sĩ Việt Minh là phải kịp giàn xếp các việc xích mích trong thôn quê; đánh tan 

các không khí hằn học, cạnh tranh giữa các phe, các họ, các phƣờng, các giáp. Làm 

sao cho dƣới lá cờ Việt Minh, mỗi làng phải thành một khối, làm đơn vị cho toàn 

khối Việt Nam vô địch chống ngoại xâm
10

. 

Vấn đề xây dựng chính quyền mới ở các cấp là vấn đề đƣợc Tổng Bí thƣ quan tâm 

đặc biệt, nhất là mối quan hệ giữa tổ chức Việt Minh và Uỷ ban nhân dân các cấp. 

Trƣớc tình trạng ở một số địa phƣơng công việc hành chính bị đình trệ do tỉnh bộ 

Việt Minh và Uỷ ban nhân dân xung đột nhau, mệnh lệnh của cơ quan hành chính 

cấp trên đã về qua tay các Uỷ ban nhân dân chuyển xuống địa phƣơng không đƣợc 

quần chúng ở đó thi hành vì tỉnh bộ Việt Minh ra lệnh cho quần chúng không theo. 

Trong mục "Cuốn sổ tay của chiến sĩ" trên báo Cờ giải phóng Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh phân tích nguyên nhân đó và chỉ ra rằng, tình trạng này phải kịp sửa 

chữa, nếu không mọi việc đình đốn hết và không khí chia rẽ ngờ vực giữa cán bộ 

hành chính và cán bộ chỉ huy Việt Minh địa phƣơng ngày một nặng nề thêm. Đồng 

chí khẳng định: Cải tổ Uỷ ban nhân dân hoặc Ban chấp hành Việt Minh địa 



phƣơng và làm cho hai ban ấy mật thiết liên lạc với nhau, hoà thuận nhau, đó là 

phƣơng pháp duy nhất để sửa chữa tình trạng nguy hiểm ấy
11

. 

Ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thƣ cho Uỷ ban nhân dân các kỳ, 

tỉnh, huyện và làng nêu rõ những yêu cầu chính quyền các cấp "ngay từ bƣớc đầu, 

chúng ta phải theo đúng phƣơng châm", rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn 

quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho 

dân, chứ không phải để đè đầu dân"
12

. Ngƣời chỉ rõ những lỗi lầm của cán bộ 

chính quyền nhƣ trái phép, cậy thế, hủ hoá, tƣ túng, chia rẽ, kiêu ngạo và yêu cầu 

"Ai đã phạm những lầm lỗi trên này thì phải hết sức sửa chữa"
13

. 

Tiếp theo thƣ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "Phê 

bình hay là mất tín nhiệm" đăng trên báo Cờ giải phóng, số 32, ngày 11-11-1945, 

nêu rõ sự cần thiết của việc phê bình đối với chính quyền mới. Chúng ta vì dân, vì 

nƣớc mà tổ chức ra chính quyền mới. Chúng ta phải vì dân mà vạch ra những thiếu 

sót và không đúng của chính quyền mới cho nhân dân rõ, dạy cho dân biết cách 

kiểm sát, giám thị những ngƣời thay mặt mình. Chúng tôi mong các uỷ viên nhân 

dân phạm lỗi kịp thời tự sửa chữa. Có sửa chữa nhƣ thế thì việc nội trị mới đƣợc 

êm thấm; nội trị có êm thấm thì kháng chiến mới dễ thắng lợi và ngoại giao mới có 

kết quả. Bài báo kết luận: Có điều nên nhớ: muôn việc bắt đầu khó. Chính quyền 

mới cũng có những bƣớc khó ban đầu. Song, chính bởi nó là chính quyền mới, 

chính quyền của dân, nên nó rất có thể mau trở thành tốt vì nó luôn luôn có ý thức 

tự chỉ trích. Cùng với những chỉ dẫn cụ thể trong nhiệm vụ xây dựng đảng, tổ 

chức, xây dựng chính quyền mới sau cách mạng, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh luôn 

theo dõi chặt chẽ tình hình kháng chiến của đồng bào Nam Bộ và kịp thời đƣa ra 

những chỉ dẫn cần thiết chỉ đạo cuộc chiến đấu. 

Ngay sau khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Nam Bộ, Ban Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Đảng đã quyết định cử đồng chí Hoàng Quốc Việt -Uỷ viên Ban Thƣờng vụ 



Trung ƣơng Đảng, dẫn đầu một phái đoàn Trung ƣơng vào Nam để cùng Đảng bộ 

Nam Bộ chỉ đạo kháng chiến và lãnh đạo Đảng phát động phong trào trong cả 

nƣớc ủng hộ cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ. Hƣởng ứng lời kêu gọi của 

Đảng, chỉ trong một thời gian ngắn, hầu hết các tỉnh Bắc và Trung Bộ đã có những 

chi đội (ngang với trung đoàn) Nam tiến lên đƣờng vào Nam giết giặc. Sự kịp thời 

trong chỉ đạo của Đảng đã phát huy mạnh mẽ tinh thần ái quốc của dân tộc, tạo ra 

sự ủng hộ vật chất và tinh thần của cả nƣớc cho cuộc chiến đấu anh dũng của nhân 

dân Nam Bộ. Phong trào Nam tiến có tác dụng mở đầu cuộc vận động một phong 

trào ái quốc mạnh mẽ, cùng với các phong trào trên nhiều lĩnh vực khác tạo ra 

phong trào cách mạng rộng khắp của nhân dân cả nƣớc để thực hiện thành công 

nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Sức mạnh đoàn kết vĩ đại qua phong trào 

ái quốc mạnh mẽ của toàn dân tộc đƣợc Đảng phát động và phát huy đã từng bƣớc 

đƣa cách mạng nƣớc ta thoát khỏi tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". 

Bên cạnh việc theo dõi và đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo cuộc kháng chiến ở 

Nam Bộ, đồng chí Trƣờng-Chinh luôn theo dõi chặt chẽ mọi biến động của tình 

hình quốc tế liên quan tới Việt Nam và những động thái của các lực lƣợng nƣớc 

ngoài đang có mặt ở nƣớc ta, nêu rõ lập trƣờng của nhân dân Việt Nam nhằm kịp 

thời đối phó trƣớc các thủ đoạn của thực dân Pháp. Ngày 11-10-1945, báo Cờ giải 

phóngđăng bài của đồng chí Trƣờng-Chinh nhan đề "Lại đánh", nêu rõ lập trƣờng 

của nhân dân Việt Nam: sẵn sàng và quyết tâm kháng chiến đến cùng, cho tới khi 

giặc Pháp phải đầu hàng không điều kiện
14

. 

Trƣớc việc Chính phủ Mỹ muốn đứng ra điều đình những rối ren ở Đông Nam 

châu Á nhƣng bị Chính phủ Pháp phản đối, tuyên bố coi đó là việc "trong nhà" của 

Pháp và để yên cho Pháp "trị bọn phiến loạn", đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài 

"Không thoả hiệp" đăng trên báo Cờ giải phóng ngày 25-10-1945, tỏ rõ lập trƣờng: 

Nhân dân Đông Dƣơng hết sức hoan nghênh việc Mỹ đứng ra điều đình những rối 



ren ở Đông Nam châu Á để sớm đem lại hoà bình cho Viễn Đông nhƣng nhân dân 

Đông Dƣơng quyết không thể thoả hiệp với bọn thực dân Pháp. Chính phủ Pháp 

không thừa nhận chủ quyền của nhân dân Đông Dƣơng thì không thể có một sự 

"thoả hiệp" nào hết dù chỉ là "thoả hiệp" về kinh tế. Nhân dân Đông Dƣơng không 

đòi hỏi một điều gì quá đáng. Bọn thực dân Pháp đã phản bội Đồng minh, đầu 

hàng Nhật. Nhân dân Đông Dƣơng đã cùng Đồng minh đánh Nhật. Không đời nào 

nhân dân Đông Dƣơng lại chịu trở lại dƣới quyền bọn thực dân Pháp. Cuộc điều 

đình giữa Đông Dƣơng và Pháp chỉ có thể có trên một lập trƣờng hoàn toàn bình 

đẳng. Nếu không, những cuộc đổ máu ở Đông Dƣơng cứ kéo dài cho tới khi không 

còn một tên thực dân Pháp ở trên đất Đông Dƣơng nữa
15

. 

Ngày 11-11-1945, để tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng nhà nƣớc cách 

mạng non trẻ, đập tan sự vu khống, phá hoại của bọn quân phiệt Tƣởng Giới Thạch 

và tay sai, Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đã ra thông cáo nêu rõ: 

"l. Căn cứ vào điều kiện lịch sử, tình hình thế giới và hoàn cảnh trong nƣớc, nhận 

rằng lúc này chính là cơ hội nghìn năm có một cho nƣớc Việt Nam giành quyền 

hoàn toàn độc lập; 

2. Xét rằng: muốn hoàn thành nhiệm vụ dân tộc giải phóng vĩ đại ấy, sự đoàn kết 

nhất trí của toàn dân không phân biệt giai cấp, đảng phái là một điều kiện cốt yếu; 

3. Để tỏ rằng: những đảng viên cộng sản là những chiến sĩ tiền phong của dân tộc, 

bao giờ cũng hy sinh tận tuỵ vì sự nghiệp giai phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt 

quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hy  sinh quyền lợi riêng của 

đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc; 

4. Để phá tan tất cả những diều hiểu lầm ở ngoài nƣớc và ở trong nƣớc có thể trở 

ngại cho tiền đồ giải phóng của nƣớc nhà"
16

. Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 



Cộng sản Đông Dƣơng ra nghị quyết tự động giải tán Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng. 

Thông cáo cho cho biết: "Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành 

việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông 

Dương""
17

. 

Đảng ra thông cáo tự giải tán, song thực tế là Đảng rút vào hoạt động bí mật, 

nhƣng đây là quyết định khó khăn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tƣ cách 

ngƣời sáng lập Đảng, cũng nhƣ của Tổng Bí thƣ của Đảng - đồng chí Trƣờng-

Chinh. Quyết định này là sự hy sinh danh nghĩa của Đảng vì lợi ích của dân tộc, 

của cách mạng và để bảo vệ Đảng tránh sự tấn công trực diện của kẻ thù vào Đảng. 

Đây là sự hy sinh chƣa từng có trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế khi một 

Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng đã giành đƣợc chính quyền. 

Ngay sau thông báo trên, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "15 năm đấu tranh giải 

phóng dân tộc" đăng trên báo Cờ giải phóng, số 33, ngày 18-11-1945, giải thích 

những nguyên nhân về việc Đảng "tự giải tán", đồng thời định hƣớng tƣ tƣởng, 

công tác cho cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng rút vào bí mật. Đồng chí nêu 

rõ: Thế mà ngày nay, giữa lúc nƣớc nhà đang gặp nạn Pháp xâm và đói kém, tại 

sao những ngƣời cộng sản Đông Dƣơng lại tự giải tán Đảng? Phải chăng họ sợ khó 

khăn? Phải chăng họ trốn trách nhiệm? Không! Đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết 

thảy, ngƣời cộng sản Đông Dƣơng biết hy sinh lợi ích riêng của Đảng mình để mau 

hoàn thành sự nghiệp cứu nƣớc. Ngƣời cộng sản Đông Dƣơng tự ý giải tán Đảng 

khiến cho bọn phản động không còn có gièm pha, chia rẽ Mặt trận dân tộc thống 

nhất chống thực dân Pháp xâm lƣợc, không có cớ ly gián nƣớc Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà với các nƣớc Đồng minh... Những ngƣời cộng sản Đông Dƣơng tự ý giải 

tán Đảng, nhƣng không hề phản bội lại quyền lợi của giai cấp vô sản... nhƣng 

không hề phản bội lý tƣởng cộng sản. Những ngƣời cộng sản Đông Dƣơng đã hy 



sinh nhiều trong 15 năm nay, quyết không lùi bƣớc trƣớc một sự hy sinh nào để 

giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Mặc dù Đảng Cộng sản Đông Dƣơng 

tự giải tán, những ngƣời cộng sản Đông Dƣơng vẫn luôn luôn đứng mũi chịu sào 

trong công cuộc cứu nƣớc"
18

. 

Cũng trong số báo này, cùng với việc giải thích về việc Đảng ta tự giải tán, đồng 

chí Trƣờng-Chinh còn viết bài "Mấy lời từ biệt" của báoCờ giải phóng gửi đến bạn 

đọc. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Trƣờng-Chinh, báo Cờ giải phóng dƣợc thay 

bằng tờ Sự thật và vẫn đặt dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thƣ
19

. 

Tiếp theo những chủ trƣơng kịp thời của Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ, để hƣớng dẫn 

cho toàn Đảng tập trung vào lãnh đạo các nhiệm vụ căn bản của cả nƣớc trong tình 

hình mới, ngày 25-11-1945, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng ta Chỉ thị về kháng 

chiến kiến quốc. Chỉ thị nêu rõ nhận định của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về 

những thay đổi căn bản của tình hình thế giới và quan hệ quốc tế sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai, chỉ ra những thuận lợi cơ bản và những thử thách lớn của cuộc 

cách mạng giải phóng dân tộc mà nhân dân ta đang tiến hành. Căn cứ vào những 

nhận xét này, Ban Chấp hành Trung ƣơng xác định rằng, cuộc đấu tranh của nhân 

loại cần lao và tiến bộ trên thế giới hiện nay là tranh đấu cho hoà bình, tự do, hạnh 

phúc; cuộc cách mạng Đông Dƣơng lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải 

phóng. Cuộc cách mạng ấy đang tiếp diễn, nó chƣa hoàn thành, vì nƣớc chƣa đƣợc 

hoàn toàn độc lập, nhiệm vụ cứu nước của giai cấp vô sản chƣa xong. Giai cấp vô 

sản vẫn phải hăng hái, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy. 

Khẩu hiệu lúc này vẫn là "Dân tộc trên hết. Tổ quốc trên hết" và kẻ thù chính của 

ta lúc này là thực dân Pháp xâm lƣợc, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. 

Ban Chấp hành Trung ƣơng xác định phải "lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống 

thực dân Pháp xâm lược.Mở rộng Việt Minh cho nó bao gồm mọi tầng lớp nhân 

dân (chú trọng: kéo địa chủ, phong kiến và đồng bào Công giáo, v.v.)"; "Thống 



nhất mặt trận Việt - Miên - Lào chống Pháp xâm lƣợc. Kiên quyết giành độc lập -

 tự do - hạnh phúc dân tộc. Độc lập về chính trị, thực hiện chế độ dân chủ cộng 

hòa, cải thiện đời sống cho nhân dân. Nhiệm vụ chủ yếu nƣớc mắt là củng cố chính 

quyền chống thực dân Pháp xâm lƣợc, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho 

nhân dân"
20

. Bởi vậy, về chính trị phải "xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định 

hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức"; về quân sự phải "động viên lực lƣợng toàn 

dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài; phối hợp 

chiến thuật du kích với phƣơng pháp bất hợp tác đến triệt để"; về ngoại giao phải 

"kiên trì chủ trƣơng ngoại giao với các nƣớc theo nguyên tắc "bình đẳng và tƣơng 

trợ"". Phải đặc biệt chú ý "... làm cho nƣớc mình ít kẻ thù và nhiều bạn đồng minh 

hơn hết... muốn ngoại giao đƣợc thắng lợi là phải biểu dƣơng thực lực"
21

. 

Ban Chấp hành Trung ƣơng chỉ ra rằng, muốn hoàn thành các nhiệm vụ trên đây 

phải củng cố, phát triển Đảng và Mặt trận. Về Đảng, "phải duy trì hệ thống tổ chức 

bí mật hay bán công khai của Đảng", "phối hợp sự hoạt động bí mật với sự hoạt 

động công khai, điều hoà hai sự hoạt động ấy, coi công tác bí mật vẫn là gốc"
22

. 

Trong phát triển Đảng, cần tuyển thêm đảng viên, "đặc biệt chú trọng gây cơ sở xí 

nghiệp của Đảng cho thật rộng, làm sao cho sự phát triển của Đảng ăn nhịp với sự 

phát triển của công nhân cứu quốc"
23

 và trong công tác phát triển Đảng phải tránh 

cả hai khuynh hƣớng quá hẹp hoặc quá rộng. 

Về Mặt trận Việt Minh, Đảng chủ trƣơng hết sức phát triển các tổ chức cứu quốc 

và thống nhất các tổ chức ấy lên toàn quốc, toàn kỳ; sửa chữa điều lệ cho phù hợp 

với tình hình mới; tổ chức thêm những đoàn thể cứu quốc mới vào mặt trận. Mặt 

khác, cần phải "san phẳng những mâu thuẫn giữa U.B.N.D. và U.B.V.M., trừ diệt 

hiện tƣợng hai chính quyền cạnh tranh"; chấn chỉnh tổ chức và các hoạt động của 

Mặt trận Việt Minh. 



Về chính quyền, Ban Chấp hành Trung ƣơng chủ trƣơng chấn chỉnh lại các bộ, và 

nếu vì lý do cần thiết thống nhất dân tộc và xúc tiến ngoại giao thì có thể cải tổ 

Chính phủ trƣớc ngày họp Quốc hội" và, trong hoàn cảnh cho phép, "ban hành 

những sắc lệnh để mang lại ngay những tự do, và hạnh phúc thực tế cho nhân 

dân"
24

. 

Trƣớc tình hình thực tế ở Nam Bộ, Ban Chấp hành Trung ƣơng chủ trƣơng phong 

toả về kinh tế, bao vây về chính trị, nhiễu loạn về quân sự các thành phố đã rơi vào 

tay địch. Phải áp dụng chiến tranh du kích triệt để và vận động nhân dân thi hành 

chính sách bất hợp tác ở các thành thị, thi hành "nhà không, đồng vắng" ở thôn quê 

và để tránh bị động phải chuẩn bị kế hoạch quân sự khi chiến tranh lan rộng. 

Trên mặt trận chống giặc đói, Ban Chấp hành Trung ƣơng chủ trƣơng các đảng bộ 

phải gấp rút thi hành các biện pháp nhƣ khuyến nông, ngăn cấm đầu cơ tích trữ, 

"thực hành khẩu hiệu "sẻ cơm, nhƣờng áo" của Hồ Chủ tịch" và phải hết sức vận 

động các tầng lớp phú hào địa chủ tham gia. 

Về nhiệm vụ tổng tuyển cử sắp tới, Ban Chấp hành Trung ƣơng chỉ thị phải xúc 

tiến chuẩn bị cho tổng tuyển cử và "Những phần tử c.s hay ngƣời V.M không dùng 

danh nghĩa đoàn thể mình ra ứng cử... đƣa những ngƣời đã ở trong U.B.N.D có 

năng lực hành chính ra ứng cử, còn những ngƣời bất lực và thiếu tƣ cách thì cho 

nghỉ để làm việc khác. Cần giới thiệu những vị thân hào có tài, có đức ra ứng cử, 

và cùng đứng chung một sổ quốc gia liên hiệp với những ngƣời ứng cử của 

V.M"
25

. 

Với những chủ trƣơng cụ thể sát với thực tế, về chính trị, Trung ƣơng Đảng đã tập 

trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp để nhanh chóng tập hợp thêm lực lƣợng, 

phân hoá các thế lực có thể bị địch lợi dụng, nhƣ mời các nhân sĩ, trí thức tham gia 

các cấp chính quyền, mặt trận; giúp các nhà trí thức tiêu biểu thành lập Đảng Xã 

hội; tập hợp những nhân vật có uy tín để lập Hội liên hiệp quốc dân; mời Vĩnh 



Thụy (Bảo Đại) ra làm cố vấn chính phủ... Trên mặt trận kinh tế, theo đề nghị của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh chỉ đạo toàn Đảng phát động 

trên cả nƣớc phong trào tăng gia sản xuất và cứu đói. Chỉ trong thời gian ngắn, 

nhân dân cả nƣớc đã hƣởng ứng và quyên góp đƣợc hàng vạn tấn gạo cứu đói. Hoa 

màu và các loại cây lƣơng thực ngắn ngày đƣợc trồng ở khắp các địa phƣơng. 

Nông dân đẩy mạnh phục hồi diện tích đất hoang hoá... Nạn đói đƣợc khắc phục 

nhanh chóng. 

Nhiều biện pháp khác nhằm ổn định và cải thiện đời sống nhân dân cũng đƣợc thực 

hiện nhƣ: tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian chia cho dân cày 

nghèo; chia lại ruộng công, giảm tô 25% cho nông dân, bãi bỏ thuế thân và các thứ 

thuế vô lý khác; quy định luật ngày làm 8 giờ, bảo vệ quyền lợi của công nhân 

trong quan hệ giữa chủ và thợ. Để khắc phục khó khăn trƣớc mắt về tài chính, 

Chính phủ đã lập Ngân hàng quốc gia, phát hành giấy bạc, tổ chức Tuần lễ vàng, 

lập ngân quỹ toàn quốc, các xứ và các tỉnh. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, 

xây dựng đời sống mới, nhất là thanh toán nạn mù chữ rất đƣợc quan tâm. Tất cả 

các nhiệm vụ trên đều đƣợc thực hiện trên cơ sở vận động nhân dân tiến hành các 

phong trào thi đua rộng khắp trong cả nƣớc, phát huy cao độ tinh thần làm chủ của 

nhân dân. Các phong trào Nam tiến, bình dân học vụ, xoá nạn mù chữ, phong trào 

tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phong trào hũ gạo cứu đói, phong trào Tuần 

lễ vàng... đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ kháng 

chiến và kiến quốc trong những điều kiện cực kỳ khó khăn của đất nƣớc. 

Chƣa bao giờ sức mạnh dân tộc đƣợc phát huy mạnh mẽ nhƣ vậy và đây thực sự là 

sự biểu dƣơng thực lực cho ngoại giao đấu tranh giành thắng lợi. 

Để sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc thành công, vấn đề xây dựng chính quyền 

nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng chế độ mới là 

nhiệm vụ chính trị đối nội nhƣng đồng thời cũng là thực hiện những nhiệm vụ đối 



ngoại của Đảng. Bởi vậy, nhiệm vụ tổ chức Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội và lập 

Chính phủ chính thức theo chỉ thị của Đảng là vấn đề cấp bách hàng đầu của Đảng 

ta vào thời điểm này. 

Trong quá trình lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội đầu tiên của nƣớc Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh luôn đƣa ra những chỉ dẫn quan 

trọng. Thông qua báo Sự thật của Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh hƣớng dẫn, nêu rõ 

ý nghĩa của cuộc bầu cử và kêu gọi toàn thể quốc dân hãy nêu cao quyền dân chủ 

chính trị thiêng liêng của công dân một nƣớc tự do và độc lập. Ngày 3-1-1946, trên 

báoSự thật, số 9, đồng chí Trƣờng-Chinh có bài viết "Tất cả hãy đến thùng phiếu 

kêu gọi tất cả công dân Việt Nam hãy hăng hái ủng hộ cuộc bầu cử và hãy đến 

thùng phiếu để làm tròn bổn phận của mình. 

Tiếp đó, đúng ngày Tổng tuyển cử 6-1-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "Tất 

cả công dân Việt Nam hãy bỏ phiếu" đăng trên báo Sự thật, số 10, nêu bật ý nghĩa 

của sự kiện chính trị trọng đại này. Bài báo kêu gọi tất cả công dân Việt Nam hãy 

hăng hái đi bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử, bỏ phiếu để gây thêm tin tƣởng cho 

toàn thể dân tộc vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và để đập tan luận điệu hoài 

nghi, phản động của bọn thất bại và bọn Việt gian. Ngày tổng tuyển cử là ngày hội 

của toàn thể dân ta và cũng là ngày đấu tranh hiếm có trong lịch sử đất nƣớc, việc 

thờ ơ, lãnh đạm đối với việc bỏ phiếu là một tội lớn, vì bỏ phiếu chính là "một cách 

góp sức vào công cuộc kháng chiến kiến quốc" và "chỉ cho thế giới biết rằng: dân 

tộc Việt Nam đã giành đƣợc chính quyền từ tay phát xít Nhật, đang xây dựng nền 

dân chủ cộng hoà và đang kháng chiến chống cuộc xâm lƣợc dã man của thực dân 

Pháp"; bỏ phiếu để "chỉ cho các nƣớc liên hợp thấy rằng: dân tộc Việt Nam muốn 

hoàn toàn độc lập và đã đủ trình độ hƣởng hoàn toàn độc lập; dân tộc Việt Nam 

đang tự mình thi hành nguyên tắc dân tộc tự quyết và dân tộc bình đẳng mà các 

nƣớc liên hợp đã trịnh trọng tuyên bố ở Cựu Kim Sơn"
26

. 



Đồng chí Trƣờng-Chinh kêu gọi đồng bào hãy dùng lá phiếu của mình để nói lên 

tất cả ý nguyện, "để phát biểu những chính kiến của mình bấy nhiêu năm đã bị kìm 

hãm trong đáy lòng dƣới chế độ thực dân Pháp" và "đi bỏ phiếu là đặt một viên 

gạch xây đắp nền cộng hoà dân chủ", "là một dịp chúng ta hƣởng một phần độc 

lập, tự do", "là một dịp chúng ta ủng hộ các chiến sĩ đang chiến đấu cho Tổ quốc", 

"là một dịp đánh giặc Pháp ngay tại chỗ". Bài báo kết luận: "Tổ quốc đau thƣơng, 

tim ứa máu, nhƣng chí vô cùng cƣơng quyết, đang hô các chiến sĩ xông tới và vẫy 

tay gọi toàn quốc nhân dân tiến đến thùng phiếu thiêng liêng"
27

. 

Ngày 6-1-1946, tổng tuyển cử đƣợc tiến hành trên khắp cả nƣớc. 

Trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp, Đảng ta đã tổ chức thắng lợi cuộc Tổng tuyển 

cử dƣới mũi súng và bom đạn của kẻ thù. Thành công đó đã giáng đòn mạnh vào 

âm mƣu thâm độc của các thế lực đế quốc cùng bè lũ tay sai; biểu thị sức mạnh vô 

địch của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí sắt đá của nhân dân ta tự mình định 

đoạt lấy vận mệnh của mình
28

. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử tháng 1-1946 bầu ra Quốc hội của nƣớc Việt 

Nam mới đánh dấu bƣớc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nƣớc 

ta. Đây là Quốc hội lập quốc, Quốc hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất 

nƣớc và của đại đoàn kết toàn dân. 

Sự ra đời của Quốc hội đầu tiên ở nƣớc ta còn đồng thời bác bỏ mƣu toan của các 

nƣớc đế quốc muốn áp đặt ách thống trị mới thông qua chế độ quản trị quốc tế của 

Liên hợp quốc đối với các thuộc địa cũ nhƣ Việt Nam và toàn cõi Đông Dƣơng. 

Trong bài "Chế độ quản trị quốc tế và vấn đề độc lập của Đông Dƣơng", đăng trên 

báo Sự thật, ngày 20 đến 23-1-1946, sau khi phân tích rõ khái niệm chế độ quản trị 

quốc tế của Liên hợp quốc
29

, đồng chí Trƣờng-Chinh viết: Cuộc Tổng tuyển cử 

ngày 6 tháng Giêng năm 1946 vừa rồi lại chỉ cho thế giới biết rằng nhân dân Việt 



Nam, một dân tộc lớn nhất Đông Dƣơng, rất đáng đƣợc hƣởng tự do độc lập. Và 

nếu Liên hợp quốc muốn các dân tộc nhỏ yếu lên tiếng phát biểu nguyện vọng của 

họ... thì nhƣ cuộc Tổng tuyển cử vừa rồi, dân tộc Việt Nam đã phát biểu rõ ràng 

nguyện vọng là: Độc lập - Tự do. 

Liên hợp quốc tự nguyện trung thành với Hiến chƣơng Cựu Kim Sơn, còn chờ gì 

nữa mà không coi vấn đề độc lập của Đông Dƣơng là việc đã rồi và bắt Pháp phải 

rút quân ra khỏi Đông Dƣơng? 

Nhân dân Đông Dƣơng đã vƣợt ra khỏi ách của đế quốc Pháp. Nhân dân Đông 

Dƣơng không thể quay gót trở lại chế độ thuộc địa, cũng không thể thụt lùi xuống 

chế độ quản trị quốc tế... 

Nhân dân Đông Dƣơng đang chiến đấu trong những điều kiện vô cùng gian nan, 

quyết giữ vững nền độc lập. Họ đã phát biểu nguyện vọng đòi tự do, độc lập bằng 

nhiều cách. Ngƣời ta không thể quyết nghị cái gì về Đông Dƣơng mà không hỏi ý 

kiến nhân dân Đông Dƣơng, hay không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng tha thiết 

của 25 triệu ngƣời Đông Dƣơng. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh nêu rõ lập trƣờng: Nhân dân Đông Dƣơng đang cầm võ 

khí trong tay quyết sống chết với nền độc lập. Nhân dân Đông Dƣơng chƣa hạ 

võ khí nếu quyền độc lập thiêng riêng của mình chƣa đƣợc Liên hợp quốc công 

nhận hoàn toàn. 

Trong thời gian này, để thống nhất tƣ tƣởng trƣớc những biến động chính trị quốc 

tế cũng nhƣ ở Pháp, đồng chí Trƣờng-Chinh viết một số bài báo phân tích về "Hội 

nghị Mạc Tƣ Khoa và vấn đề Đông Dƣơng", về vấn đề "Chính phủ Đờ Gôn từ 

chức"
30

 và chính sách thuộc địa của Chính phủ P.Goanh... 

Đồng chí cho biết những diễn biến trong việc giải quyết vấn đề Viễn Đông của Hội 

nghị Mạc Tƣ Khoa và chỉ ra rằng: Ngƣời ta không viết lên cát trong khi gió lốc 



đang thổi mạnh. Vậy, nhân dân Đông Dƣơng đừng há miệng chờ sung, đừng ỷ lại 

vào ai hết! Hãy kiên quyết chiến đấu, chiến đấu đến cùng. Dù sao tự do độc lập của 

ta cũng tự tay ta làm lấy và thực lực của ta quyết định một phần lớn số phận dân 

tộc ta
31

. Và mặc dù có sự thay đổi chính phủ ở Pháp nhƣng không nên ngây thơ tin 

tƣởng vào chính sách của chính phủ ấy về vấn đề thuộc địa. Cách mạng giải phóng 

dân tộc của ta trƣớc hết vẫn là việc của nhân dân ta. Phải tự tin. Phải khách quan và 

thiết thực. Đừng quá ngây thơ mong tƣởng nơi ngƣời mà thất vọng một cách vô lý. 

Và không kể thái độ của bọn thực dân Pháp và Chính phủ Pháp nhƣ thế nào rốt 

cuộc thực lực của ta là quyết định tiền đồ dân tộc ta. Dân ta đoàn kết chặt chẽ, 

chiến đấu dẻo dai và mãnh liệt thì chẳng những Chính phủ Pháp sẽ phải tỏ rõ thái 

độ nhân nhƣợng với ta, mà ngay cả bọn thực dân Pháp cũng phải cùng chúng ta nói 

chuyện bằng miệng chứ không phải bằng bom đạn
32

. 

Mặt khác, trong bài "Cƣơng nghị nhƣng kỷ luật" đăng báo Sự thật, số 16, ngày 20-

2-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh nhắc nhở sinh viên cũng nhƣ mọi tầng lớp nhân 

dân lúc này phải hết sức trầm tĩnh. Hăng hái, sốt sắng chƣa đủ. Còn phải biết suy 

xét trƣớc khi hành động, cân nhắc mỗi chủ trƣơng... Đừng tƣởng đi vào Nam Bộ 

hay lên Lai Châu mới đƣợc kháng chiến. Hãy sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Giặc 

Pháp không những ở mạn ngƣợc hay trong Nam. Giặc Pháp có thể mọc ra ở bên ta. 

Đồng chí kêu gọi: Hãy nghe theo mệnh lệnh của chính phủ kháng chiến. Đừng 

hăng hái nhất thời. Đừng say sƣa trong chủ nghĩa lãng mạn cách mạng mà mơ 

tƣởng "những bƣớc chinh phu". Đừng huyênh hoang, đừng ầm ỹ nhƣ Đôngkisốt 

hay AQ. Hãy học cách im lặng của Trần Quốc Toản trong lúc giận không đƣợc dự 

bàn việc nƣớc ở Hội nghị Diên Hồng chỉ bóp bẹp quả cam, nhƣng đã tổ chức một 

đội quân cản đƣờng rút lui của giặc Nguyên hung bạo. 

Để Chuẩn bị tốt cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội mới vào tháng 3-1946, cùng với 

việc chỉ đạo tiến hành các giải pháp làm giảm áp lực từ phía quân đội Tƣởng và sự 



chống phá của bọn tay sai bằng việc nhân nhƣợng đối với Việt Quốc và Việt Cách 

đƣợc tham gia Chính phủ liên hiệp (l-l-1946), từ tháng 2-1946, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh đã viết một loạt bài đăng trên báo Sự thật định hƣớng những nội 

dung mà các đại biểu Quốc hội cần tập trung thực hiện để chuẩn bị tốt cho kỳ họp 

đầu tiên của Quốc hội nƣớc ta. Trong bài báo "Hãy gấp rút chuẩn bị mở Quốc hội", 

đăng báo Sự thật, số l7, ngày 20-2-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh xác định rõ: các 

đại biểu Quốc hội các tỉnh cần "mở ngay những cuộc khai hội rộng rãi với đồng 

bào" để thảo luận về Hiến pháp và thu thập ý dân, dân nguyện và các vấn đề khác. 

Đồng chí chỉ rõ các vấn đề chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội đầu tiên cần phải hƣớng 

vào những cải cách về kinh tế, văn hoá xã hội, cải thiện đời sống nhân dân... 

Về vấn đề kinh tên và tài chính, đồng chí cho rằng, phải tiến hành các cải cách phù 

hợp nhƣ đặt chế độ thuế mới; cải cách địa tô cho hợp lý, chú ý đến quyền lợi của 

cả địa chủ và tá điền; đặt chế độ tiền lƣơng theo giá sinh hoạt; lập ngân hàng quốc 

gia, phát hành giấy bạc; tăng gia sản xuất, phát triển và khuyến khích các hợp tác 

xã; sửa chữa đê điều, cầu cống, đƣờng sá ở những vùng chƣa trực tiếp kháng chiến; 

định lại chế độ công điền, công thổ; tổ chức việc tiếp tế và cứu tế, tạm thời sử dụng 

các xí nghiệp của thực dân Pháp và Việt gian để cấp tốc tăng gia sản xuất. 

Về vấn đề chính trị, phải tập trung vào vấn đề quy định Hiến pháp và luật cho nƣớc 

Việt Nam mới, bổ sung hay sửa đổi những gì trong bản dự thảo; giải quyết các vấn 

đề đảng phái và sự phân tranh, xích mích giữa các đảng phái trên mọi phƣơng diện 

nhƣ quân sự, hành chính, tƣ pháp, tuyên truyền; trừng trị Việt gian; ban hành các 

quyền tự do dân chủ trong thời kỳ kháng chiến; ân xá chính trị phạm... Quốc hội 

mới phải định chính sách ngoại giao trong đó tập trung vào việc "đòi Liên hiệp 

quốc cử phái bộ điều tra sang Đông Dƣơng và can thiệp vào vấn đề Đông Dƣơng 

để mau giải quyết cuộc chiến tranh giữa ta và thực dân Pháp; vận động cử đại biểu 

đi dự các cuộc hội nghị của Liên hiệp quốc và nhất là cuộc Đại hội hoà bình thế 



giới tháng Năm tới đây; định chính sách với Trung Quốc và Pháp"
33

. Phải định rõ 

chế độ ngoại kiều ở nƣớc ta. 

Về vấn đề quân sự và dân tộc kháng chiến, cần tổ chức một đội quân quốc gia 

thống nhất, từ tên gọi, biên chế, ăn mặc... "Động viên toàn dân và toàn diện thực 

hiện trƣờng kỳ kháng chiến, giành thắng lợi cuối cùng;  kiểm điểm kinh nghiệm 

kháng chiến; triển vọng của cuộc kháng chiến"
34

; phải biến các đoàn thể thanh niên 

cứu quốc, tự vệ, thể dục hƣớng đạo thành tổ chức bán quân sự, phải thay đổi 

chƣơng trình dạy học cho thích hợp với nhu cầu của thời kỳ kháng chiến; đặt đảm 

phụ quốc phòng. 

Về vấn đề văn hoá - xã hội, phải kiểm điểm lại chƣơng trình học và dạy học; bài 

trừ hẳn những tàn tích dạy theo lối nhồi sọ thực dân; tích cực chống nạn mù chữ; 

đào tạo giáo viên và dịch sách giáo khoa; gửi học sinh đi học nƣớc ngoài; mở các 

thƣ viện bình dân và các phòng thí nghiệm; khuyến khích văn học nghệ thuật; lập 

Viện văn hoá và Hàn lâm viện Việt Nam; đặt các giải thƣởng và bồi dƣỡng nhân 

tài; tiến hành các cải cách xã hội ở nông thôn nhƣ cải tạo hƣơng thôn, tiến hành 

vận động đời sống mới, lập hội đồng hoà giải; định phƣơng pháp chống nạn thất 

nghiệp và nạn mại dâm; chấn chỉnh y tế và tổ chức giữ gìn vệ sinh chung... 

Đồng chí Trƣờng-Chinh kết luận: "Việc sửa soạn mở Quốc hội không phải là việc 

riêng của những đại biểu. Nó phải là việc chung của cả dân tộc. Vậy các đoàn thể, 

các tầng lớp nhân dân hãy cùng các đại biểu mở những cuộc khai hội thảo luận lấy 

ý kiến chung trao cho các đại biểu mang lên Quốc hội. Các vị đại biểu thu nhận 

những bản dân nguyện hãy xếp dọn những ý kiến trong đó vào từng vấn đề để cho 

công việc thảo luận và giải quyết của Quốc hội đƣợc mau chóng và hợp lý"
35

. 

Định hƣớng rất cụ thể cả về nội dung và cách thức tiến hành cho hoạt động của các 

đại biểu Quốc hội đã đem lại những hiệu quả thiết thực và uy tín cao cho Quốc hội 

đầu tiên của nƣớc ta. Đại biểu Quốc hội trong cả nƣớc tích cực hoạt động theo định 



hƣớng trên để thu thập ý kiến của nhân dân tiến tới kỳ họp đầu tiên của Quốc hội 

nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Theo đó, các báo chí cũng đăng tải nhiều bài 

về dân ý và dân nguyện, tranh luận và trao đổi nhiều vấn đề hệ trọng liên quan tới 

vận mệnh của đất nƣớc. Tinh thần dân chủ đi vào các sinh hoạt trọng đại của đất 

nƣớc, nhất là sự chủ động tham gia của nhân dân trong lĩnh vực chính trị, đã giải 

phóng tinh thần cho cả dân tộc ta, và chính điều này đã tạo ra nguồn động lực và 

sức mạnh vĩ đại mà theo đó, sức mạnh dân tộc với sự đoàn kết của toàn dân đƣợc 

phát huy cao độ vào công cuộc kháng chiến và kiến quốc. 

Ngày 2-3-1946, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá I nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà chính thức thông qua quyết định công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và "trao quyền bính cho chính quyền ấy". 

Quyết định nêu rõ: Chính phủ liên hiệp kháng chiến có nhiệm vụ thực hiện triệt để 

sự thống nhất các lực lƣợng của quốc dân về phƣơng diện quân sự, tuyên truyền 

cũng nhƣ về phƣơng diện hành chính, tƣ pháp, tổng động viên nhân tài vật lực và 

tài sản quốc gia theo nhu cầu của tình thế, để đƣa kháng chiến đến thắng lợi và 

nƣớc nhà đến độc lập hoàn toàn. Quốc dân sẽ luôn luôn ủng hộ Chính phủ trong 

công cuộc ấy
36

. 

Quốc hội đầu tiên của nƣớc ta cũng ra tuyên ngôn khẳng định: Chủ quyền của 

nƣớc Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể nhân dân Việt Nam. Vận mệnh quốc gia 

Việt Nam là ở trong tay Quốc hội Việt Nam, chính thể của nƣớc Việt Nam là 

Chính thể dân chủ cộng hoà, có nhiệm vụ bảo vệ tự do và mƣu đồ hạnh phúc cho 

mọi tầng lớp nhân dân... Quốc hội Việt Nam kiên quyết bảo vệ đến cùng nền độc 

lập và lãnh thổ quốc gia và quyền tự do của nhân dân Việt Nam. Quốc hội Việt 

Nam ra lệnh cho toàn thể quốc dân tận lực chống giữ giang sơn và xây dựng lại Tổ 

quốc để dân tộc Việt Nam tiến nhanh tới vinh quang cƣờng thịnh
37

. 



Với việc phổ thông đầu phiếu bầu ra Quốc hội của nƣớc Việt Nam mới và sự ra đời 

của Chính phủ liên hiệp kháng chiến, vị thế chính trị của nhà nƣớc dân chủ ở nƣớc 

ta đƣợc nâng lên một tầm cao mới: Chính phủ liên hiệp kháng chiến trở thành đại 

diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam để tiến hành các hoạt động đối nội 

và đối ngoại. 

Trong điều kiện và tình thế cách mạng cực kỳ khó khăn, những hoạt động của 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh trong giai đoạn này để lại những kinh nghiệm hết sức 

quý giá về sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng, tổ 

chức nhà nƣớc dân chủ mới ở nƣớc ta
38

. 

4.2. Hoà để tiến 

Trong khi thực dân Pháp tiếp tục mở rộng cuộc chiến tranh xâm lƣợc ở miền Nam, 

bọn quân phiệt Tƣởng Giới Thạch và tay sai thực hiện nhiều âm mƣu thâm độc 

hòng lật đổ chính quyền nhân dân ở miền Bắc. Trƣớc tình hình phức tạp đó, Đảng 

ta đề ra một số chủ trƣơng và tiến hành những biện pháp cần thiết phát huy sức 

mạnh tổng hợp của toàn dân, đồng thời áp dụng một sách lƣợc hết sức khôn khéo, 

mềm dẻo, nhằm phân hoá, cô lập cao độ kẻ thù. Để giữ vững thành quả cách mạng, 

Đảng lãnh đạo thực hiện sự hoà hoãn, hợp tác với quân Tƣởng trong việc giải giáp 

quân đội Nhật; kiềm chế trƣớc hành động khiêu khích của quân Tƣởng và tay sai, 

tránh xảy ra xung đột về quân sự. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế, tài chính, 

nạn đói còn đe doạ, nhƣng Chính phủ ta vẫn cung cấp một phần lƣơng thực, thực 

phẩm cho quân Tƣởng, nhân nhƣợng với Tƣởng để tập trung mũi nhọn vào kẻ thù 

trực tiếp, nguy hiểm nhất là thực dân Pháp xâm lƣợc. 

Ngày 28-2-1946, Tƣởng Giới Thạch ký với thực dân Pháp một hiệp ƣớc ở Trùng 

Khánh, trong đó Pháp nhân nhƣợng một số quyền lợikinh tế cho chính quyền 

Tƣởng trên đất Trung Hoa để quân đội Pháp đƣợc đƣa quân ra miền Bắc Việt Nam 

thay thế quân đội Tƣởng. Chính quyền Tƣởng nhân nhƣợng với Pháp để rút quân 



về nƣớc nhằm đối phó với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nhƣ vậy, nhà 

cầm quyền các nƣớc đế quốc đã phơi bày dã tâm sắp xếp cho thực dân Pháp chiếm 

lại nƣớc ta, lộ rõ sự thoả hiệp tạm thời nhằm thực hiện chiến lƣợc phản cách mạng 

của chúng. 

Trƣớc tình thế đó, ngày 3-3-1946, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh triệu tập Hội nghị 

Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng để phân tích tình hình và thống nhất ra Chỉ thị 

Tình hình và chủ trƣơng do đồng chí Trƣờng-Chinh soạn thảo. 

Bản chỉ thị phân tích kỹ tình hình trong và ngoài nƣớc và cho rằng trƣớc khi rút về 

nƣớc, quân Tƣởng sẽ tăng sức ép đòi cho bọn tay sai của chúng vào chính phủ của 

ta nhằm ba mục đích: 

a) Bắt nhân dân Việt Nam nhắm mắt nuốt chửng Hiệp ƣớc Hoa - Pháp. 

b) Yêu sách Pháp thêm ít nhiều quyền lợi nữa. 

c) Ngăn ngừa cuộc đàm phán riêng giữa Việt Minh và Pháp"
39

. 

Trên thực tế, bọn tay sai Tƣởng giƣơng khẩu hiệu "đánh đến cùng", "không đàm 

phán với Pháp" nhằm đẩy ta chống lại cả Tƣởng, Pháp và bọn phản động có cớ để 

tiến công lực lƣợng cách mạng. Khi đó, quân Tƣởng lấy lí do ở lại Đông Dƣơng. 

Còn thực dân Pháp muốn xúc tiến nhanh việc đàm phán với ta để đƣa quân ra Bắc 

Việt Nam và không phải đụng độ với quân Tƣởng. 

Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng xác định: "Đứng trƣớc tình thế trên đây, chúng 

ta phải quyết đánh hay hoà với Pháp? Có thể nói phứt ngay rằng: nếu Pháp giữ chủ 

trƣơng cho Đông Dƣơng tự trị theo bản Tuyên ngôn ngày 24-3-45, thì nhất định 

đánh, và rất có thể đánh lâu dài theo lối du kích, nhƣng nếu Pháp công nhận Đông 

Dƣơng tự chủ thì có thể hoà, hoà để phá tan thâm thù của bọn Tàu trắng, bọn phản 

động Việt Nam và bọn phát xít Pháp còn sót lại, chúng định hãm ta vào tình thế cô 

độc, buộc ta phải đánh với nhiều kẻ thù một lúc để giữ thực lực của ta tiêu hao"
40

. 



Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng cho rằng: "Vấn đề lúc này, không phải là muốn 

hay không muốn đánh. Vấn đề là biết mình biết ngƣời, nhận một cách khách quan 

những điều kiện lời lãi trong nƣớc và ngoài nƣớc mà chủ trƣơng cho đúng"
41

. Phân 

tích "những điều kiện lời lãi" về chủ trƣơng "đánh đến cùng" và chủ trƣơng "chủ 

hoà", Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng cho rằng mặc dù "chủ hoà" sẽ bị bọn phản 

động lợi dụng tuyên truyền cho chúng và vu cáo ta phản quốc, "là bán nƣớc cho 

Tây" và thực dân Pháp có thể tăng lực lƣợng để một ngày kia bội ƣớc, nhƣng cũng 

cho ta hai điều lợi lớn đó là: 

"a) Phá đƣợc mƣu mô bọn Tàu trắng, của bọn phát xít và của bọn Việt gian, bảo 

toàn đƣợc thực lực. 

b) Dành đƣợc giây phút nghỉ ngơi để sửa soạn cuộc chiến đấu mới phối hợp với 

các cuộc chiến đấu của nhân dân Pháp, tiến tới giành độc lập hoàn toàn"
42

. 

Để thực hiện công việc hoà đàm với Pháp, bản Chỉ thị nêu ra tám công việc cụ thể 

phải tiến hành: 

Về đối nội, phải giải thích cho dân hiểu, diệt trừ bọn phản động, tay sai các loại; 

chấn chỉnh đội ngũ, đào tạo cán bộ, củng cố phong trào; giải quyết vấn đề dân sinh 

và có chính sách đúng đối với địa chủ, quan lại, tƣ sản, trí thức. 

Về đối ngoại, phải đề phòng Pháp đánh lại ta; phải liên lạc mật thiết và hành động 

chung với Đảng Cộng sản Pháp và tăng cƣờng tuyên truyền quốc tế. 

Những chủ trƣơng trên cho thấy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng 

Bí thƣ và Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng về sự chuyển hƣớng trong sách lƣợc 

đấu tranh với kẻ thù: thay vì sách lƣợc hoà với Tƣởng để kháng chiến chống Pháp 

ở miền Nam bằng sách lƣợc hòa với Pháp để đẩy mau quân Tƣởng về nƣớc, tranh 

thủ thời gian củng cố và phát triển lực lƣợng cách mạng, thiết thực chuẩn bị cho 

cuộc chiến đấu mới. Bản chỉ thị nêu rõ: "Điều cốt tử là trong khi mở cuộc đàm 



phán với Pháp, không những không ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng 

kháng chiến bất cứ lúc nào và ở đâu, mà còn hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy, và 

nhất định không để cho việc đàm phán với Pháp làm nhụt tinh thần quyết chiến của 

dân tộc ta"
43

. 

Để thực hiện đàm phán với Pháp, "Lập trƣờng giảng hoà của ta đi với Pháp là độc 

lập nhƣng liên minh với Pháp. Pháp phải thừa nhận quyền dân tộc tự quyết của dân 

ta, ta có "Chính phủ, quân đội, nghị viện, tài chính, ngoại giao, v.v." và "sự thống 

nhất quốc gia của ta". 

Ta có thể nhận quyền đóng quân của Pháp trên đất nƣớc ta, nhƣng quyền ấy chỉ có 

thể tạm thời và có hạn" và chúng ta phải đòi "quyền tự chủ hay ít nhất quyền tự trị 

rộng rãi về chính trị"
44

 cho Lào và Campuchia. 

Ngày 6-3-1946, sau nhiều lần đàm phán căng thẳng với đại diện của Pháp, sau khi 

thống nhất với Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng và thông qua Hội đồng Chính 

phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ ta ký với đại diện Chính phủ Pháp 

bản Hiệp định Sơ bộ Việt Pháp, tại số nhà 2 phố Lê Lai (nay là Cung Văn hoá 

thiếu nhi Hà Nội). Theo Hiệp định, Chính phủ Pháp phải thừa nhận Việt Nam là 

một quốc gia tự do, có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, tài chính riêng. 

Ký Hiệp định Sơ bộ là một thành công trong thực hiện chủ trƣơng của Đảng ta mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngƣời trực tiếp thực hiện. 

Ngày 9-3-1946, để làm sáng rõ quan điểm của Đảng và giải thích về việc ký Hiệp 

định ngày 6 tháng 3 cho toàn Đảng, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng ra Chỉ thị 

Hoà để tiến thông báo nội dung căn bản của Hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 và nhận 

định rằng: Hiệp định là kết quả của "sự chiến đấu anh dũng của chúng ta... và nhờ 

tinh thần yêu chuộng tự do, chính nghĩa của dân Pháp, Chính phủ Pháp đã phải 

công nhận quyền tự chủ và sự thống nhất quốc gia của ta", đó "là vì nƣớc Việt 



Nam mới có lực lƣợng chiến đấu mới và nƣớc Pháp mới cũng có tinh thần tự do 

mới"
45

. 

Chỉ thị phân tích chủ trƣơng hoàn hoãn với Pháp để: 

"1. Tránh tình thế bất lợi: phải cô lập chiến đấu cùng một lúc với nhiều lực lƣợng 

phản động (thực dân Pháp, Tàu trắng, bọn phản cách mạng trong nƣớc), chúng sẽ 

đúc thành một khối... để đánh ta. 

2. Bảo toàn thực lực dành lấy giây phút nghỉ ngơi và củng cố vị trí mới đã chiếm 

đƣợc, chấn chỉnh đội ngũ cách mạng, bổ sung cán bộ, bồi dƣỡng và củng cố phong 

trào. Tóm lại để chuẩn bị đầy đủ, nhằm cơ hội tốt tiến lên giai đoạn cách mạng 

mới"
46

. 

Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng chỉ rõ: sau Hiệp định Sơ bộ cuộc cách mạng giải 

phóng dân tộc ở Đông Dƣơng vẫn chƣa hoàn thành, do vậy, "Mục đích của giai 

cấp tiền phong - giai cấp công nhân - ở Đông Dƣơng trong giai đoạn này vẫn là 

hoàn thành giải phóng cho Tổ quốc, thống nhất dân tộc và hoàn thành củng cố chế 

độ cộng hoà dân chủ"
47

 và kẻ thù cụ thể trƣớc mắt ta lúc này là bọn phản động 

Pháp. Bởi vậy, trong tình hình mới phải đổi Mặt trận dân tộc thống nhất chống 

thực dân Pháp xâm lƣợc thành Mặt trận dân tộc thống nhất chống phản động và 

giành độc lập hoàn toàn. Do vậy, Đảng phải xem xét lại những khẩu hiệu cổ động, 

thay đổi kịp thời các hình thức tổ chức và tranh đấu cho hợp với tình hình mới, các 

khẩu hiệu "kháng chiến" phải nhƣờng chỗ cho khẩu hiệu "kiến quốc", cuộc tranh 

đấu về quân sự phải chuyển thành cuộc tranh đấu về chính trị, kinh tế, văn hoá...
48

. 

Bản Chỉ thị nêu rõ "Một chủ trƣơng mới phải kèm theo những công tác mới" và chỉ 

ra nhiệm vụ cho toàn Đảng là phải căn cứ vào Chỉ thịTình hình và chủ trương mà 

giải thích cho Mặt trận và quần chúng về việc tại sao lại giảng hoà với Pháp, đồng 

thời phải chống lại các xu hƣớng hành động vô nguyên tắc, hoặc bị khiêu khích 



hay ngây thơ cho rằng dân tộc đã tránh đƣợc khó khăn rồi mà không chuẩn bị, 

không sẵn sàng chiến đấu. Mặt khác, phải đề phòng thực dân Pháp bội ƣớc, kiếm 

cớ tấn công ta lật đổ chính quyền nhân dân. Bởi vậy, toàn Đảng phải tiếp tục chuẩn 

bị kháng chiến lâu dài, nhƣng kín đáo, đồng thời phải "đối với Tàu cho khéo" và 

chống lại những hành động của các đảng phái phản động thân Tàu và Pháp. 

Trƣớc tình hình trên, những nhiệm vụ trong công tác nội bộ của Đảng là nhân lúc 

giảng hoà mà "nối lại các dây liên lạc... cho chặt chẽ, đào tạo cán bộ, phát triển cơ 

sở quần chúng, củng cố phong trào". Trong Đảng, phải bài trừ các chủ trƣơng, 

hành động khiêu khích, phá chính sách ngoại giao cũng nhƣ những xu hƣớng bi 

quan; phải mở rộng sự hoạt động của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông 

Dƣơng để thu hút quần chúng, chống "chủ nghĩa Mác cải lƣơng" hay "chủ nghĩa 

cộng sản thuộc địa", "chủ nghĩa cơ hội một mùa" hay những phần tử xã hội dân 

chủ Pháp ở Đông Dƣơng. 

Bản chỉ thị cũng chỉ rõ những nhiệm vụ đối với Nam Bộ và vấn đề Lào. 

Cuối bản chỉ thị, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng kết luận: "Tổ quốc gặp những bƣớc 

khó khăn. Nhƣng con thuyền cách mạng đang luồn những mỏm đá ghềnh để lƣớt 

tới. Chúng ta "hoà" với Pháp để dành thời gian, bảo toàn thực lực, giữ vững lập 

trƣờng càng mau tiến tới độc lập hoàn toàn"
49

. 

Dƣới sự chỉ đạo của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, chỉ trong một thời gian ngắn Bộ 

chỉ huy tối cao của Đảng đã đề ra đƣợc những chủ trƣơng chính xác: Chỉ thị "Tình 

hình và chủ trƣơng", Chỉ thị "Hoà để tiến". Đây là sự vận dụng sách lƣợc hết sức 

đúng đắn, nhạy bén, phù hợp với sự chuyển biến của tình hình đất nƣớc, ứng phó 

kịp thời và có hiệu quả với những âm mƣu, thủ đoạn mới của kẻ thù
50

, nhờ đó, 

cách mạng nƣớc ta từng bƣớc vƣợt qua những hiểm nghèo. 



Thực hiện sách lƣợc của Đảng với việc ký Hiệp định ngày 6-3-1946, chúng ta đã 

"khéo đuổi" 20 vạn quân Tƣởng ở miền Bắc về nƣớc, Việt - Pháp thoả thuận đình 

chỉ xung đột ở miền Nam tạo tiền đề ban đầu để đi đến đàm phán ký hiệp định 

chính thức. Trên thực tế, với việc ký vào Hiệp định 6-3-1946, thực dân Pháp đã 

phải công nhận sự tồn tại và vị thế của Chính phủ Hồ Chí Minh. Đây là một thắng 

lợi chính trị có ý nghĩa quốc tế của Nhà nƣớc ta, đồng thời cũng bóc trần bộ mặt 

xâm lƣợc của thực dân Pháp. 

Khôn khéo và kiên quyết trong đấu tranh trực diện với kẻ thù, dƣới sự lãnh đạo của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Đảng lãnh đạo bền bỉ đấu tranh đòi thực dân Pháp thi hành đúng những cam kết 

trong bản Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946, tranh thủ những cơ hội tìm kiếm hoà bình, 

kéo dài thời gian hoà hoãn đặng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài biết trƣớc 

là không thể tránh khỏi. 

Ngày 11-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Chính phủ và nhân dân thế giới, 

cùng đồng bào cả nƣớc sau khi ký Hiệp định Sơ bộ: "Đồng bào đã tin tôi và Chính 

phủ mà tạm hoãn cuộc tranh đấu giành hoàn toàn độc lập, mà nhận chế độ tự chủ, 

mà bình tĩnh chờ đợi kết quả cuộc đàm phán chính thức ở Ba Lê. 

Nay vì sự dùng dằng bên phía Pháp mà đồng bào phẫn uất, tôi kêu gọi đồng bào 

hãy bình tĩnh, sẵn sàng chờ lệnh của Chính phủ"
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. 

Ngày 30-3-1946, báo Sự thật, số 29, đăng bài của đồng chí Trƣờng-Chinh nhan đề 

"Những ngƣời mác xít Đông Dƣơng kêu gọi đồng bào", tố cáo chính sách "vừa xoa 

vừa đấm", "nhƣờng tay nọ, giành tay kia", "thi hành chính sách việc đã rồi để lấn 

bƣớc"... "của các phần tử thực dân ngoan cố phản bội nƣớc Pháp, đầu hàng Nhật, 

mƣu toan giành giật lại đặc quyền đặc lợi ở Đông Dƣơng". Thay mặt những ngƣời 

mác xít Đông Dƣơng, đồng chí Trƣờng-Chinh kêu gọi đồng bào cả nƣớc: 



Chúng ta phải đoàn kết nhất trí, tích cực chuẩn bị làm hậu thuẫn cho Chính phủ, 

ủng hộ Hồ Chủ tịch trong cuộc giao thiệp Việt-Pháp. 

Chúng ta phải tỏ ra cho bọn phản động Pháp biết rằng: dân tộc Việt Nam cam kết 

trung thành với hiệp định Việt-Pháp và rất yêu chuộng hoà bình, nhƣng dân tộc 

Việt Nam sẵn sàng hy sinh hết thảy để phá tan mọi mƣu mô phản phúc và đê hèn 

của phái phản động Pháp. 

Đồng chí khẳng định: Đƣợc rèn luyện trong đấu tranh giải phóng dân tộc liên miên 

và gian khổ ngót một thế kỷ nay, dân tộc Việt Nam đã đủ tinh thần và nghị lực 

chắn đƣờng phái phản động Pháp và dân tộc Việt Nam sẽ thắng vì đã có một thứ 

vũ khí mạnh hơn máy bay và thiết giáp của ngƣời Pháp. Đó là: sự đoàn kết, thống 

nhất bất diệt của hai mươi triệu đồng bào. Khẩu hiệu lúc này là "Tích cực chuẩn bị 

nhƣng kỉ luật chờ lệnh Chính phủ Hồ Chí Minh"
52

. 

Cùng với việc tỏ rõ quan điểm trên đây, qua báo Sự thật, đồng chí Trƣờng-Chinh 

liên tục viết bài phản đối thái độ lật lọng của giới cầm quyền Pháp và khẳng định 

lập trƣờng chính nghĩa của Việt Nam. Đó là các bài "Không nên khêu những đống 

tro tàn ấy nữa" và "Không đàm phán chính thức ở đâu hết ngoài Pari" phản đối Bộ 

trƣởng Pháp quốc hải ngoại Mutê coi Việt Nam thành nước tự do trong đế quốc 

Pháp là không đúng với Hiệp định 6 tháng 3 và vu khống cuộc chiến đấu giải 

phóng của dân tộc Việt Nam là do Nhật tổ chức; phản đối việc Chính phủ Pháp 

mƣu toan xoá bỏ các thoả thuận trong Hiệp định 6 tháng 3 và coi cuộc gặp gỡ giữa 

Đácgiăngliơ và Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hạ Long là ý định chỉ đàm phán ở Đông 

Dƣơng chứ không phải ở Pari để tránh sự chống đối của dƣ luận tiến bộ Pháp...
53

. 

Cuối tháng 3-1946, do thái độ kiên quyết của Chính phủ và nhân dân ta, Chính phủ 

Pháp đã phải đi đến một thoả thuận: Chính phủ Việt Nam cử một phái đoàn sang 

Pháp và Pháp cử một phái đoàn sang Việt Nam để chuẩn bị những điều kiện cần 

thiết cho việc ký kết Hiệp định chính thức ở Pari. Một hội nghị trù bị sẽ đƣợc tổ 



chức từ ngày l7 tháng 4 đến 12-5-1946 tại Đà Lạt để chuẩn bị cho cuộc đàm phán 

chính thức ấy. 

Ngày 14-4-1946, để hƣớng dẫn dƣ luận và thể hiện lập trƣờng của phía Việt Nam 

trong thƣơng thảo với Pháp tại Đà Lạt, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "Những 

vấn đề lớn sẽ bàn ở Hội nghị trù bị Đà Lạt", đăng trên báo Sự thật, số 31. Bài báo 

cho biết hội nghị chính thức sẽ đàm phán về ba vấn đề: 

a) Những mối liên lạc ngoại giao của Việt Nam với nƣớc ngoài; 

b) Chế độ tƣơng lai của Đông Dƣơng; 

c) Quyền lợi văn hoá giữa Pháp và Việt Nam. 

Nhằm vào những điểm ấy, tại hội nghị trù bị, phải tập trung vào sáu vấn đề quan 

trọng, đó là những vấn đề về: hợp nhất ba kỳ; vấn đề tự chủ của nƣớc Việt Nam; 

vấn đề Liên bang Đông Dƣơng; vấn đề Liên bang Pháp quốc; quyền lợi kinh tế và 

văn hoá của Pháp ở Việt Nam và vấn đề Pháp kiều ở Việt Nam
54

. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định: Vấn đề ba kỳ hợp nhất phải đƣợc hiểu trƣớc 

hết là nƣớc Việt Nam là một khối không thể chia rẽ, gồm có ba kỳ. Ba kỳ phải theo 

chung một chế độ cộng hoà dân chủ. Nếu phải trƣng cầu ý kiến nhân dân Việt Nam 

về vấn đề thống nhất ba kỳ thì phải mở trong một thời hạn nhất định và mở với 

điều kiện các đoàn thể ái quốc phải đƣợc công nhận hợp pháp ở những nơi Pháp 

làm chủ. Quân Pháp không đƣợc dùng võ lực làm mất tính cách tự do của cuộc 

trƣng cầu ý kiến đó. 

Về vấn đề nước Việt Nam là một nước tự chủ, nghĩa là nƣớc Việt Nam có Chính 

phủ riêng (tổ chức theo Hiến pháp của mình; bên cạnh hay bên trên chính phủ ấy 

không có một cơ quan nào khác có thể coi nhƣ một chính phủ bảo trợ của ngƣời 

Pháp hay bù nhìn thân Pháp), có nghị viện, quân đội, tài chính riêng và có quyền 

ngoại giao trực tiếp với nƣớc ngoài. 



Liên bang Đông Dƣơng gồm ba nƣớc: Việt Nam tự chủ, Ai Lao và Cao Miên theo 

chế độ tự trị; ba nƣớc này họp thành một khối và liên minh với nƣớc Pháp trong 

Liên bang Pháp quốc. Tổ chức liên bang không thể nhƣ một chính phủ mà chỉ là 

một hội đồng liên tịch và chỉ có quyền điều hoà quyền lợi kinh tế, hoà giải những 

chuyện phân tranh giữa ba nƣớc, hạn định việc phòng thủ chung. Dân tộc ta kiên 

quyết chống lại lối lập chính phủ Liên bang với Thƣợng sứ Pháp có quyền hạn nhƣ 

một vị Toàn quyền mà chỉ có thể nhận là cố vấn tối cao. Điều cốt tử là phải tránh 

sao cho trong Liên bang Đông Dƣơng, nƣớc Việt Nam tự chủ không bị coi nhƣ 

nƣớc Cao Miên tự trị. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng, trong khối Liên hiệp Pháp (gồm nƣớc Pháp, đất 

thuộc Pháp ở hải ngoại và những nƣớc kết hợp với Pháp), nƣớc Việt Nam là "một 

nƣớc kết hợp với nƣớc Pháp" nhƣng "kết hợp theo quy ƣớc chứ không theo Hiến 

pháp", vì vậy Việt Nam có thể cử đại sứ thẳng đi các nƣớc, có quyền gia nhập Liên 

hợp quốc không cần nhờ Pháp đại diện, có quyền ký hiệp ƣớc liên minh quân sự 

với bất kỳ nƣớc nào, miễn là không chống lại nƣớc Pháp. 

Về quyền lợi kinh tế và văn hoá của nƣớc Pháp ở Việt Nam, đồng chí Trƣờng-

Chinh chỉ rõ: Pháp có đặc quyền, đặc lợi kinh tế ở Việt Nam nhƣng các quyền đó 

phải "hạn chế và thu hẹp lại" theo phân loại thành bốn hạng xí nghiệp. Nƣớc Pháp 

đƣợc hƣởng chế độ thuế quan đặc biệt và về văn hoá, ngƣời Pháp có quyền dạy 

học, truyền đạo, viết báo, mở phòng thí nghiệm... miễn là những việc ấy không 

xâm phạm đến chủ quyền của nƣớc ta thì thôi. 

Pháp kiều cũng nhƣ Hoa kiều ở Việt Nam phải theo một chế độ rõ rệt, do đó tính 

mệnh và tài sản hợp pháp của họ đƣợc bảo đảm. Nhƣng nếu họ phạm pháp thì phải 

do toà án hoà giải Việt - Pháp xét xử (về tội nhẹ) hoặc toà án Việt Nam xét xử (về 

tội nặng). 



Những quan điểm trên đây đƣợc phái đoàn Việt Nam thể hiện đầy đủ ở Hội nghị 

trù bị Đà Lạt, nhƣng phía Pháp luôn ngoan cố bám giữ lập trƣờng thực dân, do đó 

Hội nghị trù bị Đà Lạt bị bế tắc. Trong bài báo "Chung quanh Hội nghị Đà Lạt", 

đăng trên tờ Sự thật, số 34, ngày 5-5-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh nêu rõ trƣớc 

công luận những bế tắc này: Xét ý tứ, phía Pháp núp dƣới hai quan niệm: l) Liên 

bang Đông Dƣơng là một khối kết hợp chính trị đủ lấn át nƣớc Việt Nam tự chủ; 2) 

Nam Bộ là một bộ phận phải tách ra khỏi nƣớc Việt Nam... Còn phái đoàn Việt 

Nam? Cũng lấy ý tứ mà xét thì phái đoàn Việt Nam chủ trì hai điều đáng chú ý 

dƣới đây: l) Quân Pháp phải đình chỉ ngay những cuộc hành quân trong Nam Bộ 

để gây một không khí thuận tiện cho cuộc đàm phán... 2) Quyền lợi nƣớc Việt 

Nam dung hoà với quyền lợi của Liên bang Đông Dƣơng và khối Liên hiệp Pháp 

chỉ trong phạm vi không hại đến quyền tự chủ căn bản của nƣớc Việt Nam. 

Để tiếp tục tìm kiếm cơ hội hoà bình, kéo dài thời gian hoà hoãn chuẩn bị lực 

lƣợng kháng chiến phía Việt Nam tiếp tục lộ trình đã thoả thuận với Pháp ở Hạ 

Long. 

Ngày 16-4-1946, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do đồng chí Phạm Văn Đồng 

dẫn đầu lên đƣờng đi thăm nƣớc Pháp. Nhân dịp này, đồng chí Trƣờng-Chinh viết 

bài "Nhiệm vụ của phái đoàn Việt Nam qua Pháp"
55

. Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ 

Chí Mình căn dặn phái đoàn trƣớc khi lên đƣờng rằng "Phái đoàn có ba việc phải 

làm là đoàn kết, cẩn thận, làm cho người Pháp hiểu ta, để gây tình hữu nghị giữa 

hai dân tộc", đồng chí Trƣờng-Chinh phân tích cụ thể nội dung ba nhiệm vụ này và 

cho rằng "Làm cho nhân dân Pháp hiểu ta để tăng cƣờng tình thân ái, sự giúp đỡ 

giữa hai dân tộc Việt-Pháp, đó là một nhiệm vụ khá quan trọng của phái đoàn 

Quốc hội Việt Nam sang Pháp lần này". 



Ngày 31-5-1946, theo lời mời của Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm 

chính thức nƣớc Pháp, với tƣ cách là thƣợng khách của Chính phủ Pháp. Tiếp theo 

đó là cuộc đàm phán chính thức Việt-Pháp diễn ra ở Phôngtennơblô
56

. 

Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Pháp với tƣ cách thƣợng khách của 

Chính phủ Pháp, từ ngày 31 tháng 5 đến tháng 10-1946, Tổng Bí thƣ Trƣờng-

Chinh và Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng, 

ngƣời đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh uỷ nhiệm là quyền Chủ tịch Chính phủ, trực 

tiếp lo liệu mọi công việc trong nƣớc, tận dụng thời gian hoà hoãn với Pháp lãnh 

đạo nhân dân xây dựng và phát triển lực lƣợng về mọi mặt, chủ động đối phó với 

chiến tranh có thể xảy ra trên cả nƣớc. 

Về kinh tế, Đảng lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tích trữ lƣơng thực để chuẩn 

bị hậu phƣơng cho cuộc kháng chiến lâu dài. 

Về quân sự, Đảng ta tập trung vào việc lãnh đạo vũ trang toàn dân, xây dựng dân 

quân tự vệ. Theo Sắc lệnh số 7l/SL ngày 22-5-1946, Vệ quốc đoàn chuyển thành 

Quân đội quốc gia Việt Nam
57

. 

Về chính trị, Đảng ta chủ trƣơng tiến hành các biện pháp nhằm tăng cƣờng khối 

đại đoàn kết dân tộc. Qua Hội nghị Đà Lạt, với thực tiễn đoàn kết của các thành 

viên trong đoàn đàm phán, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng chỉ đạo Tổng bộ Việt Minh 

ra Thông cáo ngày 16-5-1946, hạ lệnh cho toàn thể hội viên ở toàn quốc không 

đƣợc xung đột với anh em Quốc dân Đảng và hết sức hữu nghị với anh em. Cùng 

ngày, đại biểu Mặt trận Việt Minh là Võ Nguyên Giáp và đại biểu của Việt Nam 

Quốc dân Đảng là Vũ Hồng Khanh đã ký Thông cáo "Để thực hiện triệt để sự đoàn 

kết giữa các đảng phái và chuẩn bị đi đến sự thống nhất lực lƣợng của toàn dân, từ 

nay tất cả đảng viên các đảng phái tuyệt đối cấm chỉ không đƣợc xung đột và cần 

phải tỏ tình hữu nghị cùng nhau"
58

. 



Nhằm đẩy mạnh quá trình thống nhất dân tộc, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài 

"Đoàn kết hơn nữa!", hoan nghênh "Trong cuộc tranh đấu này, phái đoàn Việt 

Nam đã đúc hẳn thành một khối vững chắc. Giữa những phần tử trong phái đoàn, 

các màu sắc chính trị, các xu hƣớng đảng phái đều xoá hết. Ai nấy chỉ còn biết có 

quyền lợi thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Ai nấy đều giốc hết tâm trí, đem hết 

tinh thần, nghị lực ra phụng sự nƣớc nhà". Từ đó, đồng chí Trƣờng-Chinh "nghĩ 

đến một sự thống nhất rộng rãi, vƣợt ra ngoài phạm vi các đảng phái- một sự thống 

nhất của toàn dân" và chỉ rõ rằng "Đã đến lúc Mặt trận dân tộc thống nhất phải thật 

rộng rãi, bao trùm tất cả các đảng phái và các tầng lớp nhân dân vô đảng, vô phái. 

Đã đến lúc, các đảng phái cam đoan đoàn kết, phải thành thực đoàn kết - đoàn kết 

không chỉ ở lời nói mà ở việc làm. 

Quyền lợi quốc gia buộc ta phải thế. Con đường thông nhất là con đường cứu sống 

duy nhất của dân tộc ta. Sẽ bị quốc dân ruồng bỏ và lịch sử lên án kẻ nào đi ngƣợc 

lại con đƣờng ấy"
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. 

Ngày 29-5-1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam đã đƣợc tuyên bố chính thức 

thành lập ở Hà Nội. Viết về sự kiện này, trong bài "Hội liên hiệp quốc dân Việt 

Nam ra đời" trên báo Sự thật, số 38, ngày 1-6-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng 

định sự ra đời của Hội Liên Việt là "Một hiện tƣợng chính trị quan trọng. Một tin 

mừng của dân tộc Việt Nam" và cuộc đại đoàn kết ngày nay sẽ mang lại tự do chắc 

chắn cho dân tộc và có ảnh hƣởng rất lớn đến đời sống của các thế hệ Việt Nam 

sau này"
60

. 

Trong tháng 7-1946, để thực hiện tốt nhiệm vụ thống nhất dân tộc, đồng chí 

Trƣờng-Chinh viết bài "Chính sách của chúng ta", đăng liên tục trên các số 42, 43, 

46 của báo Sự thật, trình bày chính sách của Đảng lúc này là Thống nhất bên 

trong; Tìm bạn bên ngoài và nêu lên những Điều kiện đoàn kết, thống nhất dân tộc. 



Bài báo phân tích rõ: kẻ thù của chúng ta là thực dân phản động Pháp thực hiện 

chính sách chia rẽ dân tộc, chia rẽ Nam - Bắc, chia rẽ giai cấp, chia rẽ tôn giáo và 

chia rẽ đảng phái, bởi vậy để "Chống lại chính sách chia rẽ nguy hiểm và thâm độc 

ấy, chúng ta chủ trƣơng thống nhất, đoàn kết. Thống nhất quốc gia. Đoàn kết dân 

tộc"
61

. Đảng chủ trƣơng các dân tộc lớn nhỏ ở Đông Dƣơng phải bình đẳng tƣơng 

trợ và thừa nhận quyền tự quyết của các dân tộc Miên, Lào và quyền địa phƣơng tự 

trị của các dân tộc thiểu số, nhƣng "tự trị trong chế độ dân chủ cộng hoà" và không 

thể tự trị tách ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để làm khí cụ cho ngƣời. Trung - Nam - 

Bắc là ba bộ phận của nƣớc Việt Nam và đồng bào ở ba miền đều là công dân của 

nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hoà. Về vấn đề giai cấp, Đảng "không chủ trƣơng 

"giai cấp thoả hiệp" hay phản lại thuyết "giai cấp đấu tranh"; nhƣng... trong hoàn 

cảnh Đông Dƣơng hiện thời, các giai cấp trong nƣớc muốn thoát cảnh nô lệ, nhất 

định phải nhƣờng nhịn nhau, đặt quyền lợi giai cấp dƣới quyền lợi dân tộc"
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. 

Đảng ta "hết sức bênh vực quyền tự do tín ngƣỡng, kiên quyết phản đối tôn giáo 

xung đột. Trong khi thừa nhận quyền tự do chỉ trích mê tín, chúng ta kịch liệt phản 

đối bài bác tôn giáo, vì trong giai đoạn này, làm nhƣ thế có khác gì nối giáo cho 

giặc?"
63

. Đồng chí Trƣờng-Chinh viết: "Tất cả những chủ trƣơng trên đây có thể 

tóm lại bằng hai chữ thống nhất. Kẻ nào không hiểu những chủ trƣơng ấy thì 

không hiểu một chút gì về chính sách của đoàn thể trong giai đoạn này"
64

. 

Về vấn đề Tìm bạn bên ngoài, bài báo nêu rõ: "Muốn chống phản động Pháp, lập 

mặt trận thống nhất chƣa đủ. Phải tìm bạn bên ngoài nữa. 

Mục đích của ta lúc này là tự do, độc lập. Ý chí của ta lúc này là dân chủ, hoà bình. 

Là bạn của ta trong giai đoạn này tất cả những nƣớc nào, những dân tộc hay lực 

lƣợng nào trên thế giới tán thành mục đích ấy, cùng ta chung một ý chí ấy"
65

. Đó là 

các dân tộc thuộc địa và bán thuộc địa đang đấu tranh giành tự do, độc lập, là nhân 

dân Pháp, nhân dân Liên Xô, các lực lƣợng hoà bình và dân chủ tiến bộ trên khắp 



thế giới. Điều cốt yếu là chúng ta phải biết tìm kiếm, phải đứng vào phe các lực 

lƣợng đấu tranh cho hoà bình và dân chủ, bài trừ tàn tích phát xít, chống phản động 

quốc tế. Để làm đƣợc những việc trên phải củng cố chế độ dân chủ cộng hoà, tiếp 

tục con đƣờng tiến bộ, phải giành lấy ngoại giao, đòi gia nhập Liên hợp quốc, ra 

sức tuyên truyền quốc tế, phá tan những luận điệu vu khống của bọn Pháp phản 

động.   

Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng đoàn kết là một nghĩa lớn, không có gì quan 

trọng bằng, "Nhƣng đoàn kết phải có điều kiện" và chỉ ra bốn điều kiện của mặt 

trận dân tộc thống nhất và cũng là bốn điều kiện cần phải có của Hội Liên hiệp 

quốc dân là: 

"Một là, những phần tử trong mặt trận quốc dân liên hiệp phải chân thành vì dân, vì 

nước chứ không thể đeo mặt nạ cách mạng, ái quốc mà phản nƣớc, hại dân. 

Hai là, các đảng phái đoàn kết không phải chỉ đoàn kết trên mặt tờ giấy, mà 

phải hành động chung, nghĩa là cùng làm những việc nhất định để đạt mục đích 

chung. 

Ba là, các đảng phái trong mặt trận có quyền giữ nguyên bản sắc chính trị và tổ 

chức của mình, nhưng phải tuân theo một chương trình tối thiểu chung của mặt 

trận và tham gia sinh hoạt mặt trận. 

Bốn là, trong khi đoàn kết các đảng phái phải luôn luôn giám thị lẫn nhau và phê 

bình nhau một cách thân mật và có chứng cớ"
66

. 

Cùng với việc xây dựng Mặt trận Liên Việt, đề ra các nguyên tắc cho xây dựng 

mặt trận thống nhất dân tộc, Đảng chỉ đạo thành lập Tổng Liên đoàn lao động Việt 

Nam (tháng 5-1946), Đảng Xã hội Việt Nam (tháng 7-1946), Hội liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam (tháng 10-1946). Cuối tháng 11-1946, Hội nghị văn hoá toàn quốc lần 

thứ nhất đƣợc triệu tập. Đầu tháng 12-1946, Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số 



Việt Nam đƣợc tổ chức nhằm đoàn kết các dân tộc trong nƣớc chống lại âm mƣu 

chia rẽ thâm độc của thực dân Pháp. Mặt trận thống nhất dân tộc ngày càng đƣợc 

mở rộng, trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho các hoạt động đối ngoại và giải quyết 

những vấn đề an ninh xã hội, trấn áp bọn phản cách mạng. 

Để mở rộng đoàn kết dân tộc, phải tăng cƣờng đoàn kết trong nội bộ Đảng. Thời 

gian này, một số ngƣời cộng sản dƣới cái nhãn hiệu "Việt Minh mới" và "Việt 

Minh cũ" đã "xung đột nhau ở vài nơi, có chỗ đã bắn giết nhau nữa". Trƣớc thực 

trạng đó, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng khẩn 

trƣơng họp bàn phƣơng thức giải quyết tình trạng "hết sức đau đớn" này. 

Trong các ngày 25, 26, 27-5-1946, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Thƣờng vụ 

Trung ƣơng đã triệu tập các đồng chí hoạt động ở Nam Bộ đang công tác tại Hà 

Nội để họp bàn về vấn đề Nam Bộ, kiểm điểm tình hình và bàn các biện pháp giải 

quyết. Sau khi thảo luận, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng thống nhất cử ba đồng 

chí Duẩn, Thập, Châu
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 vào Uỷ ban cải tổ Đảng bộ Nam Bộ, với nhiệm vụ vào 

Nam Bộ cùng các đồng chí Xứ uỷ hiện hoạt động trong Nam thành lập Uỷ ban cải 

tổ Đảng bộ Nam Bộ. Với khẩu hiệu hành động cải tổ Đảng bộ Nam Bộ "thống 

nhất, trong sạch" của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, ngày 30-5-1946, đồng chí 

Trƣờng-Chinh thay mặt Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng soạn thảo "Thƣ gửi các đồng 

chí Xứ uỷ Nam Bộ", "kêu gọi tất cả các chiến sĩ Nam Bộ còn sốt sắng với chủ 

nghĩa cộng sản, còn thiết tha với quyền lợi của giai cấp vô sản, còn hăng hái tiến 

bƣớc trên con đƣờng giải phóng dân tộc, hãy cƣơng quyết thi hành phƣơng pháp 

cải tổ Đảng bộ Nam Bộ đặng mau làm cho giai cấp công nhân Đông Dƣơng có một 

đảng tiên phong bền vững, mạnh mẽ và thống nhất, xứng đáng với nhiệm vụ lịch 

sử của họ. 

Đƣợc vậy chúng ta mới đủ sức lãnh đạo các giới đồng bào vào mặt trận rộng rãi 

theo chủ trƣơng mới: "Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận thống nhất của 



toàn dân) để đánh tiêu chánh sách chia rẽ và phản động của bọn phản quốc và bọn 

ngoại xâm, đặng tiến lên giải phóng hoàn toàn cho Đông Dƣơng"
68

. 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đề ra năm vấn đề 

lớn cần tập trung thực hiện trong cải tổ Đảng bộ Nam Bộ: 

"1.U.B cải tổ phân công đi chắp mối với những đồng chí tốt ở các địa phƣơng, 

cùng họ điều tra các đảng viên ở đó đặt thành danh sách. 

2. Lựa chọn trong danh sách ấy, những ngƣời tốt xếp đặt họ lại thành các tiểu tổ 

Đảng và loại những phần tử xấu. 

3. Tổ chức thêm một lớp đồng chí mới trong đám quần chúng hăng hái, trung thực 

xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến vừa qua. 

4. Tẩy trừ tàn tích "V.M cũ", "V.M mới" và kiên quyết gạt những phần tử bè phái... 

phạm lỗi làm cho đồng bào oán ghét ra ngoài Đảng. 

5. Lập Xứ uỷ tạm thời và đi tới Hội nghị cán bộ toàn kỳ để cử ra Xứ uỷ chính 

thức"
69

. 

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, kiên quyết của Tổng Bí thƣ và Ban Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Đảng, cùng với tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc của các đồng 

chí Nam Bộ, những mâu thuẫn trên đã sớm đƣợc khắc phục, tạo điều kiện xây 

dựng tổ chức Đảng bộ Nam Bộ đủ sức lãnh đạo quân dân Nam Bộ đẩy mạnh cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc. 

Đây cũng là khoảng thời gian bọn phản cách mạng có những hoạt động chống phá 

rất quyết liệt. Tháng 6-1946, phần lớn quân Tƣởng đã rút về nƣớc, nhƣng bọn tay 

sai vẫn tiếp tục các kế hoạch phá hoại, dự định lật đổ chính quyền của ta vào ngày 

Quốc khánh nƣớc Pháp (14-7-1946). Do nắm đƣợc âm mƣu của chúng, chính 

quyền ta đã chỉ đạo chặt chẽ lực lƣợng công an đập tan mƣu đồ đen tối của bọn 

phản cách mạng. Sáng ngày 12- 7-1946, công an ta lần lƣợt tấn công vào các sào 



huyệt của bọn phản động, bắt những tên trùm sỏ, giáng đòn mạnh vào sào huyệt 

của bọn Quốc dân đảng phản động trong vụ án ở phố Ôn Nhƣ Hầu, đập tan âm 

mƣu thâm độc của chúng, củng cố sức mạnh của nhà nƣớc dân chủ nhân dân. 

Trong dịp này, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "Nhân mấy vụ xét bắt mới đây", 

đăng báo Sự thật, số 45, chỉ rõ: trong Việt Nam Quốc dân Đảng có nhiều phần tử 

phức tạp từng tham gia vào những việc phản quốc và làm tay sai cho địch, đó chỉ là 

bọn lƣu manh côn đồ đội lốt đảng phái chính trị để làm những việc phản nƣớc, hại 

dân. Việc khám bắt đã có tác dụng lột mặt nạ bọn phản động bên trong, tay sai của 

bọn phản động bên ngoài, nó có ý nghĩa tẩy uế Mặt trận dân tộc thống nhất, giúp 

cho các đảng phái thực hiện khẩu hiệu đoàn kết một cách thiết thực. 

Cũng trong số báo này còn có bài của đồng chí Trƣờng-Chinh nhan đề: "Đoàn kết 

nhƣng chỉ đoàn kết với những phần tử chân thành yêu nƣớc", nghiêm khắc chỉ rõ 

Việt Nam Quốc dân Đảng phải chịu trách nhiệm trƣớc Toà án cách mạng và dƣ 

luận quốc dân về hành động phản quốc của một số đảng viên Việt quốc. Bài báo 

kết luận bằng lời của cụ Huỳnh Thúc Kháng: "Chúng ta cần đoàn kết để kiến thiết, 

để ủng hộ ngoại giao, để xây dựng nền dân chủ cộng hoà... Nhƣng những kẻ bắt 

cóc tống tiền, ám sát phải nghiêm trị... Còn những anh em đảng viên chân chính 

của Việt Nam Quốc dân Đảng hãy theo truyền thống của nhà chí sĩ Nguyễn Thái 

Học vì nƣớc, vì dân"
70

. 

Tiếp theo vụ việc trên, lực lƣợng vũ trang của ta đƣợc lệnh tập trung tiến đánh bọn 

phản động trên tuyến đƣờng sắt Hà Nội-Vân Nam, phá tan cái gọi là "chiến khu" 

Vĩnh Yên - Việt Trì - Lào Cai của chúng
71

. 

4.3. Chuẩn bị cho kháng chiến 

Trƣớc những biến chuyển của tình hình chính trị, ngoại giao, từ ngày 31 tháng 7 

đến 1-8-1946, Hội nghị cán bộ Trung ƣơng đã đƣợc triệu tập. Hội nghị phân tích 



tình hình thế giới, tình hình Đông Dƣơng (về chính trị quân sự, kinh tế, ngoại 

giao); tình hình giữa ta vớt Tàu Mỹ; tình hình chung trong nƣớc (chính trị, quân sự, 

kinh tế-tài chính và Chính phủ Trung ƣơng). 

Hội nghị kiểm điểm về công tác đối nội và cho rõ vấn đề "Hoà hoãn bên trong, 

toàn dân đoàn kết (chƣa thực hiện đƣợc thiết thực và rộng rãi)"; còn có chủ trƣơng 

tả và hữu đối với đảng phái phản động; chính sách dân tộc thiểu số ở địa phƣơng 

có sai lầm. Những sai lầm về "chủ trƣơng trong nội bộ" nhƣ hẹp hòi, bè phái, thiếu 

thiết thực, thiếu kỷ luật, hình thức chủ nghĩa... Hội nghị chỉ rõ thái độ đối với các 

đảng phái khác và Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam, đồng thời đề ra kế hoạch sửa 

chữa những sai lầm trong chính sách tôn giáo và đối với dân tộc thiểu số. 

Trƣớc những diễn biến phức tạp của tình hình, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng 

nhất trí cho rằng, nhiệm vụ cần kíp của cách mạng Đông Dƣơng, một mặt, phải 

liên minh với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới, nhất là với các nƣớc láng 

giềng khu vực, để củng cố vị thế cách mạng; mặt khác, phải tăng cƣờng củng cố 

nội bộ nhất là chuẩn bị lực lƣợng quân sự, chính trị, bảo đảm đủ sức ứng phó với 

mọi bất trắc của tình hình và mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Hội nghị cho 

rằng, phải có một chính sách mềm dẻo hơn đối với các đảng phái chính trị, tôn giáo 

và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Hội nghị nêu lên những yêu cầu mới cho công tác cán bộ và đề ra yêu cầu phải gấp 

rút đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng và tăng cƣờng công 

tác vận động công nhân, phụ nữ, thanh niên. Về văn hoá, hội nghị đề ra nhiệm vụ 

phải chấn chỉnh văn hoá cứu quốc đoàn, "phải nêu một ngƣời lãnh tụ văn hoá", "ra 

khẩu hiệu: dân tộc, khoa học đại chúng... cho khéo"
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. 

Hội nghị cũng chỉ ra những yếu kém về quân sự để khắc phục và đề ra kế hoạch 

bảo đảm chính sách tài chính tình hình mới. 



Để thống nhất tƣ tƣởng và hành động trong tình hình mới, tiếp theo Nghị quyết 

Hội nghị cán bộ Trung ƣơng, nhân dịp kỷ niệm một năm Cách mạng tháng Tám 

thành công (tháng 9-1945 - tháng 9-1946), đồng chí Trƣờng-Chinh đã viết một loạt 

bài về Cách mạng tháng Tám đăng trên tục trên báo Sự thật trong tháng 8 và tháng 

9-1946. Những bài báo này đƣợc tập hợp và tháng 10-1946, Nhà xuất bản Sự thật 

in thành sách Cách mạng tháng Tám. Lời nói đầu do đồng chí Trƣờng-Chinh trực 

tiếp viết
73

, chỉ rõ mục đích nhằm "ghi lại lịch sử một cuộc đấu tranh vĩ đại của dân 

tộc ta, đánh giá cuộc đấu tranh ấy một cách nghiêm túc; định rõ tính chất và ý 

nghĩa của Cách mạng tháng Tám, thử phác hoạ bƣớc phát triển của cách mạng Việt 

Nam từ nay về sau; đồng thời, đề nghị với quốc dân, đồng bào nhiệm vụ chính phải 

làm ngay để thực hiện độc lập, tự do và hạnh phúc"
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. 

Để chống lại những quan điểm phủ nhận giá trị của Cách mạng tháng Tám, tác giả 

trình bày rõ "Một trang lịch sử oanh liệt" của Cách mạng tháng Tám từ "Cao trào 

chống Nhật" đến khởi nghĩa tháng Tám" và "Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời"; 

chỉ ra chủ trƣơng “thêm bạn, bớt thù" với "sách lƣợc mềm dẻo" của Việt Minh để 

giành thắng lợi; nêu lên những ƣu, nhƣợc điểm, đồng thời khẳng định tính chất và 

ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám. Trên cơ sở đó cuốn sách trình bày 

"Triển vọng của cách mạng Việt Nam" với những điều kiện thuận lợi, chặng đƣờng 

phải tới và bƣớc tiến triển, con đƣờng tiến lên của cách mạng Việt Nam. 

Sau khi phân tích tình hình trong và ngoài nƣớc, đồng chí Trƣờng-Chinh xác định 

"Sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong giai đoạn hiện tại phải nhằm hoàn 

thành những điểm chính: ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT, DÂN CHỦ, PHỤC 

HƢNG"
75

. 

Nội dung của nhiệm vụ thực hiện DÂN CHỦ là "giữ vững và phát triển chế độ 

cộng hoà dân chủ, củng cố chính quyền nhân dân; xây dựng Hiến pháp dân chủ 



cho nƣớc Việt Nam theo tinh thần... dân chủ mới... Làm cho nƣớc Việt Nam thành 

một nƣớc dân chủ thật sự ở Viễn Đông"
76

. 

Nhiệm vụ PHỤC HƢNG đƣợc xác định là "xây dựng và củng cố nền tảng của chế 

độ dân chủ, bằng cách phục hồi kinh tế và phát triển văn hoá, cải thiện đời sống 

cho nhân dân... về vật chất và tinh thần... Làm cho ai nấy đều góp một phần vào 

công cuộc phục hƣng dân tộc... Làm cho nƣớc Việt Nam thành một nƣớc dân chủ 

chƣa đủ. Phải làm cho nƣớc Việt Nam thành một nƣớc... có một nền kinh tế và văn 

hoá dân chủ mới nữa. 

Mặt khác, phải làm cho nhân dân, trƣớc hết là những ngƣời lao động (lao động tay 

chân và lao động trí óc) đủ ăn, đủ mặc để có sức mà sản xuất, làm việc; làm cho 

giống nòi khoẻ mạnh, trẻ con đỡ chết yểu, bệnh tật khỏi hoành hành"
77

. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định: Chế độ dân chủ phải thành lập trong toàn 

quốc. Công cuộc phục hƣng phải đạt mục đích cải tạo nƣớc nhà - nƣớc nhà từ Bắc 

đến Nam. Bởi vậy "nƣớc Việt Nam phải đƣợc thống nhất và lãnh thổ Việt Nam 

toàn vẹn... Chúng ta phải có một quốc gia xứng đáng với danh hiệu ấy. Vì nƣớc 

Việt Nam là một khối thống nhất về dân tộc, đất đai, chính trị, kinh tế và văn 

hoá; khối thống nhất ấy thành lập bằng xương máu, trải qua các thời đại lịch 

sử, chứ không phải là một sự ngẫu hợp nhất thời"
78

. 

Đồng chí chỉ rõ ý nguyện dân chủ, phục hƣng, thống nhất, sẽ bị khập khiễng nếu 

nƣớc nhà không đƣợc độc lập. Nƣớc đã không độc lập, thì do bọn thực dân can 

thiệp bằng cách này hay cách khác cũng khó lòng thống nhất, không thể phục hƣng 

mạnh mẽ, và nền dân chủ sẽ bị co hẹp lại. Do vậy, "Phải tranh đấu giữ lấy chủ 

quyền, làm cho nƣớc nhà không những có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài 

chính riêng, nghị viện riêng, mà còn phải có ngoại giao riêng. Phải tranh đấu để từ 

địa vị một nƣớc tự chủ tiến lên địa vị một nƣớc hoàn toàn độc lập theo nguyên tắc 

dân tộc tự quyết"
79

. 



Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng, bốn mục tiêu và nhiệm vụ thiết lập và củng cố 

chế độ cộng hoà dân chủ, phục hƣng và cải tạo quốc gia tức là kiến quốc. Chiến 

đấu giành thống nhất và độc lập cho nƣớc nhà, chống lại sự tấn công của thực dân 

Pháp, tức là kháng chiến. Đây là hai vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau. Nhƣng 

muốn kháng chiến và kiến quốc, chúng ta phải động viên mọi sinh lực quốc gia, 

chống chính sách chia rẽ của thực dân Pháp; củng cố khối đoàn kết toàn dân và tìm 

thêm bạn đồng minh trên thế giới"
80

. Bởi vậy, phải củng cố đoàn kết toàn dân. Phải 

xác định đại đoàn kết là một nhiệm vụ mấu chốt, phải đoàn kết dân tộc tôn giáo, 

quốc dân, giai cấp, đảng phái thành một Mặt trận dân tộc thống nhất chống phản 

động thực dân Pháp dành độc lập hoàn toàn... làm cho nƣớc nhà thống nhất và độc 

lập; dân tộc đƣợc sung sƣớng, tự do. Hội liên hiệp quốc dân là "hình thức đoàn kết 

toàn dân rất thích hợp mà dân tộc ta đã tìm thấy trên đƣờng đấu tranh chống thực 

dân Pháp và bọn Việt gian trong giai đoạn này"
81

. Đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ, 

để cho Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam đƣợc rộng rãi và vững chắc, phải phát 

triển và củng cố Việt Minh. "Và muốn cho Việt Minh phát triển và củng cố, cần 

nhất là các tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam phải đƣợc thống nhất và phát 

triển khối liên minh công nông phải đƣợc củng cố"
82

; phải đoàn kết với dân tộc 

Pháp, liên minh với các dân tộc yêu chuộng hoà bình và dân chủ, phải đòi vào Liên 

hợp quốc, "phải nhảy lên vũ đài quốc tế nhƣ một dân tộc đã tham gia chống phát 

xít"
83

... 

Để thực hiện toàn dân đoàn kết, làm cho nƣớc nhà đƣợc độc lập thống nhất, dân 

chủ và phục hưng, "toàn thể đồng bào và trƣớc hết... chiến sĩ cách mạng phải sửa 

chữa khuyết điểm, sai lầm". Đó là, phải tẩy trừ "khuynh hƣớng vô chính phủ, vô kỷ 

luật
84

; "khuynh hƣớng cô độc, hẹp hòi"
85

; "khuynh hƣớng chủ quan chủ nghĩa, "tả" 

khuynh"; khuynh hƣớng bảo thủ, hữu khuynh, nhân nhượng vô nguyên 

tắc";"khuynh hƣớng tự mãn, say sưa với những thắng lợi nhỏ"; "khuynh hƣớng bi 



quan"... Chỉ rõ "nguyên nhân của những khuyết điểm, sai lầm trên kia là do điều 

kiện cụ thể của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này, đồng chí 

Trƣờng-Chinh cho rằng, "Chúng ta không có ảo tƣởng cho rằng trong một thời 

gian ngắn... cách mạng sẽ mau chóng gột rửa đƣợc hết những thói hƣ, tật xấu của 

chế độ cũ để lại"
86

. Kèm theo cuộc cách mạng chính trị, cuộc cách mạng văn hoá 

với phong trào nếp sống mới của nó, phải hoàn thành nhiệm vụ cải tạo tƣ tƣởng, 

tập quán và cuộc cách mạng kinh tế phải cải tạo đời sống vật chất cho nhân dân để 

cung cấp những điều kiện thuận tiện cho sự thắng lợi của cách mạng chính trị và 

văn hoá đang tiến triển. 

Do vậy, theo đồng chí Trƣờng-Chinh, sau khi đã định rõ chủ trƣơng, đƣờng lối, sau 

khi nhận ra những việc phải làm, thì vấn đề cán bộ quan trọng hơn hết và nhiệm vụ 

quyết định trong lúc này là làm sao để có thêm nhiều cán bộ". Cất nhắc một cách 

đúng mực và công bằng những cán bộ cũ; đào tạo kiên nhẫn và có phƣơng pháp 

với những cán bộ mới. "Đừng sợ họ. Phải mạnh bạo dùng họ, kiên nhẫn dìu dắt 

họ, nhưng không quên kiểm soát công việc họ". "Lúc này việc nƣớc bề bộn. Cần 

động viên sức ngƣời, sức của và tài trí của nhân dân. Đừng bỏ sót một khả năng, 

một cố gắng nào"
87

. Đồng chí Trƣờng-Chinh nhận xét: Trong vấn đề cán bộ hiện 

nay, đang có một mâu thuẫn: phần đông cán bộ cứu quốc trung thành, hăng hái, 

hiểu chính trị, tháo vát nhƣng phần nhiều thất học, trình độ văn hoá thấp; ngƣợc lại 

cán bộ kỹ thuật, trí thức chuyên môn lại xuất thân ở trƣờng Pháp đào tạo, có văn 

hoá chung nhƣng lại ít quan tâm đến chính trị. Phải xoá bỏ mâu thuẫn ấy, cần chỉ 

trích thái độ sai lầm của một số cán bộ Việt Minh coi thƣờng trí thức và những nhà 

chuyên môn nhƣng cũng phải phê phán quan niệm không đúng cho rằng nhiệm vụ 

giành chính quyền đã đạt đƣợc, cán bộ Việt Minh "nên "rút lui" để cho những 

ngƣời có bằng cấp, những nhà chuyên gia đứng ra tổ chức việc kiến thiết nƣớc 

nhà"
88

. 



Trong phần kết luận, đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định, trên con đƣờng độc lập 

giải phóng, dân tộc Việt Nam đã tiến đƣợc một chặng khá xa. Tuy nhiên, mục đích 

vẫn chƣa đạt, còn phải tiến nữa, tiến nữa. "Dân tộc Việt Nam sẵn sàng chiến đấu 

lâu dài, khắc phục mọi khó khăn, trở lực, quyết chiến thắng bọn thực dân tàn bạo 

và quét sạch bè lũ chó săn của chúng, kỳ cho nƣớc Việt Nam đƣợc giải phóng hoàn 

toàn, dân tộc Việt Nam có đủ ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC"
89

. 

Là tác phẩm sử học cách mạng đầu tiên ghi lại lịch sử của Cách mạng tháng Tám 

và, nhƣ đồng chí Trƣờng-Chinh viết trong Lời nói đầu, -"làm cho bạn đọc tin 

tƣởng thêm vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, hiểu rõ thêm nhiệm vụ công dân của 

mình, nhận đúng chủ trƣơng của những ngƣời cộng sản nƣớc ta trong giai đoạn 

trƣớc mắt và phƣơng pháp vận động quần chúng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã 

đƣợc áp dụng vào hoàn cảnh Việt Nam"
90

, cuốn sách Cách mạng tháng Tám của 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh nêu lên những nhiệm vụ căn bản có tính định hƣớng 

cho các hoạt động của Đảng ta trong giai đoạn này. 

Để khắc phục tình trạng yếu kém về quân sự, tăng cƣờng sức mạnh cho lực lƣợng 

vũ trang chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài, tiếp sau Hội nghị cán bộ Trung ƣơng, 

ngày 19-10-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh chủ trì Hội nghị quân sự toàn quốc của 

Đảng. Đây là hội nghị quân sự lớn nhất của Đảng ta kể từ sau ngày Cách mạng 

tháng Tám 1945 thành công. Tại hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh nhận định rằng: 

Việc thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm trên phạm vi cả nƣớc sẽ diễn ra trong một 

ngày không xa. Vì vậy, phải tranh thủ thời gian, chuẩn bị lực lƣợng về mọi mặt, 

trong đó đặc biệt chú ý xây dựng, củng cố lực lƣợng vũ trang; thống nhất cơ quan 

chỉ huy quân sự (thống nhất Quân uỷ và Quốc phòng; chỉnh đốn các cơ quan chỉ 

huy và công tác hành chính), tổ chức chiến đấu; thực hiện việc điều chỉnh cán bộ 

quân sự và tăng cƣờng lực lƣợng dân quân. Đó là những nhiệm vụ cần kíp mà Nghị 

quyết Hội nghị nhấn mạnh phải tiến hành khẩn trƣơng. 



Hội nghị cho rằng để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, mỗi đại đội hay một cơ quan 

từ tiểu đoàn trở lên sẽ tổ chức một chi bộ; đồng thời phải kiện toàn chế độ chính trị 

viên và các cơ quan công tác chính trị trong quân đội. 

Về vấn đề tăng cƣờng "đoàn kết, kỷ luật, tăng cƣờng Đảng tính", Hội nghị nhấn 

mạnh "trƣớc giai đoạn khó khăn, Đảng ta phải thống nhất ý chí, hành động và kỷ 

luật mới ứng phó mọi mặt quá trình đấu tranh dài dặc khó khăn và phức tạp; muốn 

thế, chúng ta những ngƣời đảng viên phải đoàn luyện lấy mình, bỏ lợi ích cá nhân, 

phục tùng lợi ích Đảng, bộ phận phục tùng toàn Đảng. Phải có tổ chức mới có sinh 

hoạt, có sinh hoạt phải có tập đoàn chỉ huy, có tập đoàn chỉ huy mới tránh đƣợc sai 

lầm và chắc chắn đi đến thắng lợi"
91

. 

Trƣớc và sau Hội nghị, vấn đề tổ chức trong quân đội đƣợc củng cố, tăng cƣờng 

thêm một bƣớc. Quân sự uỷ viên hội thống nhất với Bộ Quốc phòng thành Bộ 

Quốc phòng. Trung ƣơng Đảng cũng quyết định thành lập các khu uỷ để tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho sát với đặc điểm của các chiến khu 

trong hoàn cảnh chiến tranh. 

Hội nghị cũng đề ra một số biện pháp quân sự để đối phó với Pháp sau bản Tạm 

ƣớc (14-9-1946) và lƣu ý các cấp chỉ huy giải thích rõ cho bộ đội về bản Tạm ƣớc 

chỉ là một thoả thuận tạm thời, do vậy phải đề phòng hơn trƣớc, phải ráo riết học 

tập quân sự, tin tƣởng vào tinh thần dẻo dai bền bỉ sẽ thắng, tẩy trừ quan niệm cho 

rằng có hiệp định rồi không còn đánh nhau nữa...
92

. 

Ngày 21-10-1946, sau một thời gian sang thăm nƣớc Pháp và đàm phán với Chính 

phủ Pháp về vấn đề Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Hà Nội. Ngày 23-10-

1946, tuyên bố với quốc dân sau khi đàm phán ở Pháp về, Ngƣời nêu rõ những 

nhiệm vụ trƣớc mắt của cách mạng Việt Nam: "Chính phủ và nhân dân phải đồng 

tâm nhất trí, ra sức tổ chức, ra sức công tác, đoàn kết hơn nữa, mở mang kinh tế, 

xây dựng nƣớc nhà, thực hành đời sống mới khắp mọi phƣơng diện. Bất kỳ gái, 



trai, già, trẻ, bất kỳ sĩ, nông, công, thƣơng, toàn thể quốc dân phải ra sức làm việc. 

Làm cho Chính phủ và nhân dân Pháp trông thấy, làm cho toàn thế giới trông thấy 

rằng: dân Việt Nam ta đã đủ tƣ cách độc lập, tự do, không thừa nhận ta tự do độc 

lập thì không đƣợc"
93

. 

Trƣớc tình hình đất nƣớc sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tạm ƣớc 14-9-1946, 

cùng với nhiệm vụ lãnh đạo củng cố Đảng về tƣ tƣởng và tổ chức, xây dựng lực 

lƣợng quốc phòng đáp ứng tình hình mới Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đặc biệt quan 

tâm đến nhiệm vụ lãnh đạo củng cố nhà nƣớc dân chủ mới thông qua kỳ họp Quốc 

hội cuối tháng 10-1946. Ngày 25-10-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh có bài "Quốc 

hội sắp họp", đăng trên báo Sự thật, số 59, định hƣớng nội dung cho kỳ họp Quốc 

hội cần tập trung vào những nhiệm vụ căn bản sau: 

Một là, phải ấn định Hiến pháp vì "Một nƣớc tự do không thể không có Hiến 

pháp". Có Hiến pháp để nhân dân biết đƣợc trách nhiệm, quyền hạn của họ và của 

chính phủ; để các nƣớc khác biết tính chất chính thể của Việt Nam để quy định sự 

liên lạc với ta. Hiến pháp không những củng cố chính quyền nhân dân, mà còn 

chỉnh đốn những quan hệ giữa nƣớc ta với các nƣớc". 

Hai là, phải cải tổ chính phủ
94

, phải tổ chức lại "ê kíp cầm quyền", làm cho nó cố 

kết, cứng cỏi và thuần tuý hơn. Chính phủ mới phải liên hiệp toàn dân, phải phản 

ảnh hình thức liên hiệp quốc dân rộng rãi và sẽ trình bày với Quốc hội một chính 

sách hợp với bốn khẩu hiệu của Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam: độc lập, thống 

nhất, dân chủ, phú cƣờng. 

Cuối tháng 10, đầu tháng 11-1946, kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá I đã thông qua 

Hiến pháp đầu tiên của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Hiến pháp thật sự dân 

chủ, xác nhận quyền và nghĩa vụ làm chủ của nhân dân. Quốc hội đã trao quyền 

cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ liên hiệp quốc dân "căn cứ trên ba 

nguyên tắc: đoàn kết toàn dân; trọng dụng nhân tài, nhất là nhân tài Nam bộ; liêm 



khiết". Việc công bố Hiến pháp và thành lập Chính phủ liên hiệp quốc dân thuần 

tuý hơn đã củng cố thêm chế độ mới, tăng cƣờng niềm tin và sức mạnh của khối 

đoàn kết toàn dân. 

Sự ra đời của Hội Liên Việt cũng nảy sinh những thắc mắc và trong thực tế cũng 

có sự va chạm giữa Việt Minh và Liên Việt. Để thống nhất tƣ tƣởng và chỉnh đốn 

tổ chức Mặt trận thống nhất dân tộc, đồng chí Trƣờng-Chinh đã viết một loạt 

bài
95

 giải thích cụ thể về sự ra đời của Hội Liên Việt và mối quan hệ của Hội Liên 

Việt với Mặt trận Việt Minh. Đồng chí chỉ rõ: Dân tộc ta trƣớc giờ vẫn có Việt 

Minh. Nay sau khi giành đƣợc chủ quyền, điều kiện của hoàn cảnh thay đổi, có 

thêm Hội Liên Việt. Cái đó không có gì lạ hết. Một gia đình có một cái nhà, nay 

anh em bà con sum vầy đông đúc hơn, làm một cái nhà to rộng hơn, mà cái nhà cũ 

biến thành một bộ phận, nhƣ thế càng hay chứ sao? Cùng theo đuổi một mục đích 

nhƣ Hội Liên Việt, Việt Minh phải là bộ phận của Hội ấy, bộ phận cơ bản vì Việt 

Minh kết tinh những tinh thần và năng lực cách mạng trội nhất của dân tộc, không 

có mặt trận thống nhất giành độc lập nào có thể thành lập ngoài Việt Minh hay 

chống lại Việt Minh. Nói một cách khác, Hội Liên Việt không có Việt Minh là 

ngƣời không có xƣơng sống"
96

. 

Mặc dù phải tập trung vào nhiệm vụ chuẩn bị lực lƣợng cho cuộc kháng chiến trên 

cả nƣớc đã tới gần kề, nhƣng nhận thấy chƣơng trình của Hội nghị văn hoá toàn 

quốc "còn ít thiết thực", chƣa có một chƣơng trình về nhiệm vụ văn hoá trong công 

cuộc cứu quốc và kiến quốc cũng nhƣ "Không có một chƣơng trình hành động của 

văn hoá Việt Nam trong giai đoạn trƣớc mắt", ngày 16-11-1946, đồng chí Trƣờng-

Chinh gửi thƣ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất "Nhiệm vụ văn hoá Việt Nam 

trong công cuộc cứu nƣớc và xây dựng đất nƣớc". 

Sau khi nêu lên nhiệm vụ cụ thể của văn hoá nƣớc nhà trƣớc, trong và sau cách 

mạng, đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ thái độ của các nhà văn hoá Việt Nam lúc 



này là phải tích cực tham gia mặt trận dân tộc, giành thống nhất và độc lập cho Tổ 

quốc; phải đem hết năng lực ra cứu nƣớc và xây dựng nƣớc; lập trường của các 

nhà văn hoá Việt Nam lúc này phải là dân tộc và dân chủ, nghĩa là yêu nước và 

tiến bộvà khẩu hiệu căn bản, rộng của văn hoá Việt Nam lúc này vẫn là dân tộc 

hoá, khoa học hoá và đại chúng hoá; khẩu hiệu thiết thực lúc này là dân tộc và dân 

chủ. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ ra bốn nhiệm vụ cụ thể của văn hoá Việt Nam trong 

giai đoạn này là: 

1) Phát triển tinh thần đoàn kết và yêu nƣớc của dân tộc; củng cố đức tin của dân 

tộc ở sự nghiệp dân tộc giải phóng. 

2) Phát triển những cái hay cái đẹp trong văn hoá cổ truyền của dân tộc; đồng thời 

bài trừ những cái xấu xa hủ bại. 

3) Ngăn ngừa sức thâm nhập và tấn công của văn hoá phản động, văn hoá thực 

dân; đồng thời học những cái hay, các tốt của văn hoá thế giới, nhất là văn hóa Tàu 

và Pháp. 

4) Kiến thiết một nền văn hoá mới cho nƣớc Việt Nam Cộng hoà Dân chủ"
97

. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng muốn làm tròn nhiệm vụ trên đây, lực lƣợng văn 

hoá Việt Nam phải, họp lại thành mặt trận thống nhất văn hoá trên nền tảng dân tộc 

và dân chủ" và mặt trận này phải là một bộ phận khăng khít của mặt trận dân tộc 

thống nhất giành độc lập"
98

. 

Dƣới sự chỉ đạo của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh trong một thời gian ngắn, với 

muôn vàn khó khăn Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta ra sức đoàn kết, củng cố và 

phát triển thực lực toàn diện trên các lĩnh vực, chủ động chuẩn bị cho cả dân tộc đi 

vào cuộc trƣờng kỳ kháng chiến. 



Trƣớc sự bội ƣớc của thực dân Pháp, tình hình diễn biến ngày một hết sức khẩn 

trƣơng. Ngày 5-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Chỉ thị "Công việc khẩn cấp 

bây giờ" kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, 

một mặt đẩy mạnh công cuộc kiến thiết quốc gia, mặt khác đẩy mạnh công cuộc 

kháng chiến trên các mặt quân sự, kinh tế, chính trị, giao thông..., sẵn sàng đối phó 

với hành động gây chiến của thực dân Pháp. Ngƣời cũng nêu rõ cuộc trƣờng kỳ 

kháng chiến sẽ "rất gay go cực khổ", song ta "có quân đội, có nhân dân", địa thế 

tốt, lực lƣợng nhiều hơn địch, nhất định kháng chiến đƣợc mấy năm, đến thắng 

lợi". 

Tình hình hết sức căng thẳng do các động thái quân sự của thực dân Pháp. Đến 

tháng 11-1946, thực dân Pháp tăng quân đổ bộ lên Đà Nẵng, Đồ Sơn, đảo Cát Bà. 

Ngày 26-11-1946, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn... 

Trong tình thế khẩn nguy đó, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh viết "Lời kêu gọi của Hội 

nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác ở Đông Dƣơng", chỉ rõ: với sự kiện ở Hải Phòng và 

Lạng Sơn, thực dân Pháp đã "công nhiên xâm phạm Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp 

6-3-1946 và Tạm ƣớc 14-9-1946" nhằm "Thi hành chính sách "việc đã rồi", tấn 

công về quân sự hòng bắt ta nhƣợng bộ nhiều hơn, hòng đặt lại quyền thống trị trên 

khắp nƣớc ta, trƣớc khi một chính phủ mới cấp tiến hơn, thành lập ở Pháp"; mặt 

khác nhằm "Cƣớp lấy thuế quan của nƣớc ta để tự giải quyết nạn tài chính thiếu 

hụt"
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 và gây khó khăn về tài chính cho ta. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định quan điểm "Tạm ƣớc 14-9 là một bƣớc nhân 

nhƣợng cuối cùng. Nhân nhƣợng nữa là phạm đến chủ quyền của nƣớc, là hại 

quyền lợi cao trọng của dân tộc!" và kêu gọi toàn quốc đồng bào: "Tình thế vô 

cùng nghiêm trọng. Hãy sẵn sàng chiến đấu để tự vệ bất cứ nơi nào và chỗ nào! 

Mỗi ngƣời dân Việt Nam lúc này phải hăng hái gánh nhiệm vụ thiêng liêng: bảo vệ 

chủ quyền của Tổ quốc"
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. 



Ngày 4-12-1946, đồng Chí Trƣờng-chinh viết bài "Đánh và sẵn sàng đánh" đăng 

trên báo Sự thật, số 65, tố cáo hành động quân sự của thực dân Pháp ở khắp 

Trung - Nam - Bắc đã xâm phạm Hiệp định Sơ bộ 6-3- 1946, Tạm ƣớc 14-9-I946 

và khẳng định: "Dân ta nín nhịn đã nhiều rồi. Giờ đây toàn dân đã sẵn sàng tử 

chiến, phá tan mƣu mô xâm lƣợc bất cứ lúc nào và ở đâu". Đồng chí chỉ rõ: Chúng 

ta phải thực hiện chiến thuật du kích làm cho bọn thực dân xâm lƣợc tuy có máy 

bay, xe tăng, đại bác, tàu chiến, nhƣng không phát huy đƣợc tác dụng. Lúc này 

chúng ta phải thủ tiêu những chủ trƣơng thoái lui, dao động, thẳng tay trừng trị 

những kẻ làm tay sai cho địch trong giờ phút nghiêm trọng quan hệ đến vận mệnh 

dân tộc, quốc gia Việt Nam phải tự vệ và có quyền tự vệ bằng mọi cách. Trƣớc khi 

xông lên ngăn địch, phải chặt những dây dợ vƣớng chân"
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. 

Trong tháng 12-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh còn viết nhiều bài triển khai quan 

điểm thực hiện cuộc chiến tranh du kích nhƣ các bài "Kháng chiến trong thành 

phố"
102

, "Công tác phá hoại"
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, "Bắn cho sẻn đạn"
104

. Đặc biệt, ngày 19-l2-1946, 

báo Sự thật còn đăng bài của đồng chí Trƣờng-Chinh nhan đề "Một cách đánh 

mạnh hơn bom đạn", chỉ rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền làm tan rã 

tinh thần quân địch. 

Công việc chuẩn bị kháng chiến đƣợc đẩy lên với nhịp độ hết sức khẩn trƣơng. 

Ngày 13-12-1946, tại Hà Đông đã diễn ra Hội nghị các khu trƣởng họp bàn biện 

pháp chuẩn bị cấp tốc để tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện và trƣờng 

kỳ"
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. Hội nghị đã thảo ra một kế hoạch phá hoại, làm "vƣờn không nhà trống". 

Cũng trong ngày 13-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển đến ở và làm việc tại 

làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây). Ngày 16-12-1946, Trung 

ƣơng Đảng đã điện khẩn cấp cho Xứ uỷ Nam Bộ, nêu rõ "Tình hình rất găng" và 

"chỉ có một cuộc chiến tranh toàn diện, lâu dài, gay gắt khó khăn mới giải quyết 

đƣợc chủ quyền của Việt Nam. Chủ trƣơng của Đảng đã nhất định gấp rút chuẩn 



bị"
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. Trung ƣơng Đảng yêu cầu Xứ uỷ Nam Bộ phải nói rõ cho đồng bào Nam Bộ 

biết chỉ có trƣờng kỳ kháng chiến mới bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng thuộc về 

ta. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Nam Bộ là "không để cho Pháp 

đem hết tài sản chiếm đƣợc ở Nam Bộ ra đánh Trung, Bắc"
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. 

Sau vụ Hải Phòng, Lạng Sơn, giặc Pháp luôn khiêu khích khắp nơi chúng đóng 

quân. Mƣu mô muốn chiếm lại nƣớc ta của chúng càng lộ rõ. Ngày 16-12-1946, 

bọn trùm thực dân Pháp ở Đông Dƣơng họp ở Hải Phòng. 

Ngày l7-12-1946, quân Pháp gây hấn ở Thủ đô Hà Nội, đánh vào trụ sở tự vệ của 

ta, gây ra vụ thảm sát ở khu vực Yên Ninh, Hàng Bún. 

Ngày 18-12-1946, quân Pháp lại chiếm hai công sở của ta thuộc Bộ Tài chính và 

Bộ Giao thông công chính. Đồng thời, đêm đó, Moóclie (Morliere) hạ tối hậu thƣ 

buộc Chính phủ ta phải tƣớc vũ khí của các đội tự vệ. Nhƣ vậy bộ mặt thật của 

thực dân Pháp đã phơi bày hoàn toàn. Khả năng hoà hoãn không còn nữa. 

Trƣớc tình hình đó, trong hai ngày 18 và 19-12-1946, tại làng Vạn Phúc (Hà 

Đông), Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đã họp dƣới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Tại cuộc họp, đồng chí Trƣờng-Chinh đã phân tích hết sức sâu sắc âm 

mƣu của thực dân Pháp, hiện tình đất nƣớc; xác định rõ tính chất của cuộc kháng 

chiến và những nhiệm vụ phải tiến hành mau lẹ khẩn trƣơng để toàn dân tộc bƣớc 

vào cuộc kháng chiến một cách chủ động, chắc chắn. 

Hội nghị quyết định phát động cả nƣớc kháng chiến, đề ra những vấn đề cơ bản 

của đƣờng lối và phƣơng pháp tiến hành cuộc kháng chiến. 

Tối 19-12-1946, Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi bản Mệnh lệnh toàn quốc kháng 

chiến, thông báo cho đồng bào và chiến sĩ cả nƣớc biết: bọn thực dân Pháp đã bội 

ƣớc. Chúng liên tiếp tấn công Thủ đô Hà Nội. Tổ quốc đang lâm nguy. Quân đội, 

dân quân du kích toàn quốc hãy nhất tề đứng lên giết giặc cứu nƣớc
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. 



Đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọt toàn quốc kháng chiến. 

Sáng 20-12-1946, Lời kêu gọi của Ngƣời đƣợc phát trên làn sóng Đài tiếng nói 

Việt Nam: 

"Hỡi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhƣợng. Nhƣng chúng ta càng nhân 

nhƣợng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cƣớp nƣớc ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nƣớc, nhất định 

không chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên!"
109

 

Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đứng lên anh dũng 

kháng chiến quyết liệt. Cùng với Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh là Chỉ thị "Toàn 

dân kháng chiến" của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng do Tổng Bí thƣ Trƣờng-

Chinh soạn thảo. Chỉ thị này đƣợc đồng chí Trƣờng-Chinh soạn thảo từ trƣớc
110

 và 

Hội nghị Thƣờng vụ Trung ƣơng đã thông qua ngày 19-12-1946. Ngày 22-12-

1946, Chỉ thị chính thức đƣợc công bố. Chỉ thị xác định rõ tính chất, phƣơng châm 

cuộc kháng chiến là toàn dân, toàn diện, trƣờng kỳ, tự lực cánh sinh, nhằm mục 

đích đánh đuổi thực dân Pháp xâm lƣợc, giành thống nhất và độc lập. Cách đánh 

của ta phải triệt để dùng lối đánh du kích kết hợp với vận động chiến, tiêu hao sinh 

lực địch, vừa chiến đấu vừa củng cố và phát triển lực lƣợng. Chỉ thị phân tích rõ 

cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống thực dân Pháp xâm lƣợc chia thành ba 

giai đoạn là Phòng ngự, Cầm cự và Phản công và nhấn mạnh việc xây dựng, củng 

cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, tiếp tục củng cố chế độ dân chủ 

cộng hoà; tăng gia sản xuất; xây dựng nền kinh tế kháng chiến. Chỉ thị cũng nêu cụ 

thể về cơ quan chức năng chỉ đạo cuộc kháng chiến, những điều cần phải chấp 



hành trong kháng chiến và khẩu hiệu thực hiện trong kháng chiến là "mỗi phố là 

một mặt trận, mỗi làng là một pháo đài", "vừa kháng chiến và kiến quốc", triệt để 

dùng chiến thuật du kích chiến và chiến thuật vận động... 

Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" là một văn kiện quan trọng của Đảng ta, đặt cơ sở 

cho việc tiếp tục hoàn thiện đƣờng lối kháng chiến. Chỉ thị nhanh chóng đƣợc gửi 

tới các tổ chức cơ sở đảng để thảo luận và thi hành cho phù hợp với hoàn cảnh hiện 

tại của đất nƣớc. 

Mƣời sáu tháng kháng chiến và kiến quốc (tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) đã 

cho nhân dân ta thời gian xây dựng lực lƣợng mọi mặt và đã cho Đảng ta nhiều 

kinh nghiệm quý báu. Trong tình thế cách mạng nhƣ "ngàn cân treo sợi tóc", dƣới 

sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng trí tuệ và nhãn quan chính trị sáng 

suốt, tầm nhìn chiến lƣợc, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh cùng Trung ƣơng Đảng ta đã 

có những chỉ đạo chiến lƣợc và sách lƣợc đúng đắn, phân hoá và cô lập kẻ thù, tổ 

chức và phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết dân tộc, tận dụng tối đa khả năng hoà 

bình, vừa chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến tranh. Vì 

vậy, Đảng và nhân dân ta bƣớc vào cuộc kháng chiến toàn quốc với tƣ thế chủ 

động, đƣợc chuẩn bị chu đáo về vật chất và tinh thần, đƣờng lối và tổ chức lực 

lƣợng để bƣớc vào cuộc kháng chiến với niềm tin tƣởng vô cùng mãnh liệt: kháng 

chiến nhất định thắng lợi". 

______________ 
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29. Trong bài báo này đồng chí Trƣờng-Chinh viết: Chế độ quản trị quốc tế là gì? 

Là đem một nƣớc thuộc địa hay uỷ trị cũ giao cho nhiều nƣớc có chân trong Liên 

hợp quốc trông nom và dìu dắt trong một thời hạn nhất định để giúp cho nƣớc ấy 

tiến tới độc lập hoàn toàn... một nƣớc đặt dƣới chế độ quản trị quốc tế tuy có thể bị 

hai hay nhiều nƣớc quản trị chia nhau đóng quân trên nƣớc mình trong một thời 

gian, nhƣng theo Hiến chƣơng Liên hợp quốc, nhân dân nƣớc ấy vẫn có quyền bầu 

lấy chính phủ của mình, chính phủ ấy phải chịu Uỷ ban quản trị quốc tế giám sát 

và cố vấn... Chúng ta coi đó: chế độ quản trị quốc tế là một bƣớc tiến bộ đối với 

chế độ thuộc địa, chế độ tự trị hay chế độ uỷ trị cũ của Hội quốc liên đã qua đời. 

Nhƣng đối với chế độ độc lập, nó là thoái bộ. 

30,31. Xem: Báo Sự thật, số 15, ngày 25 đến 27-1-1946; số 11, ngày 10 đến 12-l-

1946. 

32. Xem: Báo Sự thật, số 17, ngày 17 đến 20-2-1946. 

33. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.410. 

34. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.411. 

35. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.412. 

36. Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, khoá họp thứ nhất. Hồ sơ số 1, 

Văn phòng Quốc hội. 



37. Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, khoá họp thứ nhất. Hồ sơ số 1, 

Văn phòng Quốc hội. 

38. Sau này đồng chí Trƣờng-Chinh viết: "Cuộc đấu tranh chống giặc ngoài, thù 

trong rất khó khăn, phức tạp. Đảng ta chƣa có kinh nghiệm cầm chính quyền, 

nhƣng Trung ƣơng Đảng đã luôn luôn nắm vững ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-

Lênin, toàn Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng và đồng chí Hồ Chí Minh, lãnh 

tụ của Đảng và của dân tộc, một chiến sĩ cộng sản đã đƣợc thử thách và có nhiều 

kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, đã cùng Trung ƣơng Đảng vận dụng sách lƣợc 

một cách tài tình để giữ vững chính quyền cách mạng, làm thất bại mọi âm mƣu 

của chủ nghĩa đế quốc và đƣa nƣớc nhà ra khỏi bƣớc hiểm nghèo". Theo sách: 

Trƣờng-Chinh: Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân 

Việt Nam, Sđd, tr.27. 

39. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.42. 

40,41. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.43-44. 

42. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.45. 

43,44. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.46, 46-47. 

45. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.48-49. 

46,47. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.49, 50. 

48. Báo Sự thật, số 29, ngày 30-3-1946, đăng bài của đồng chí Trƣờng-Chinh, bút 

danh T.Tr., nhan đề "Thay đổi khẩu hiệu tuyên truyền và khẩu hiệu tranh đấu" giải 

thích cặn kẽ về sự thay đổi đó: Khẩu hiệu tuyên truyền cổ động cũng nhƣ hình thức 

tổ chức và tranh đấu đều thuộc về chiến thuật, phải thay đổi, biến hoá tuỳ theo trào 

lƣu lên xuống, tuỳ theo tình thế và nhiệm vụ mỗi lúc khác nhau. 



Trong lúc dân tộc ta thay đổi chủ trƣơng - đang đánh mà hoà - chúng ta phải soát 

lại hết một lƣợt các khẩu hiệu đã đề ra trên mặt báo trên các bức tƣờng, trong các 

cuộc mít tinh... Khẩu hiệu nào thích hợp thì để; không hợp nữa thì bỏ đi đặng kịp 

thời thay những khẩu hiệu mới vào... Nhiệm vụ kháng chiến bớt đi thì nhiệm vụ 

kiến quốc tăng lên. Cho nên phải nêu cao những khẩu hiệu kiến quốc. Hoà bình trở 

lại thì khẩu hiệu cải thiện đời sống nhân dân phải để lên hàng đầu. Đánh giặc 

không phải là công việc hàng đầu nữa, nhƣng vẫn phải xua tan giặc đói và giặc 

dốt... 

49. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.56. 

50. Để tiếp tục giải thích cho nhân dân rõ chủ trƣơng của Đảng, đồng chí Trƣờng-

Chinh đã viết bài "Ngày l-5-1946", đăng trên báo Sự thật,số 33, ngày 29-4-1946, 

nói cụ thể hơn: 

"Hoà với Pháp không phải là thôi tranh đấu, mà chỉ thay đổi hình thức tranh đấu. 

Hoà với Pháp không phải ngây thơ tin rằng mọi việc đều xong cả, mà trái lại phải 

tích cực chuẩn bị đối phó với mọi sự bất trắc". 

51. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.202. 

52. Xem: Báo Sự thật, số 29, ngày 30-3- 1946. 

53. Xem: Báo Sự thật, số 30, ngày 6-4-1946. 

54. Xem: Báo Sự thật, số 31, ngày 13-4-1946. 

55. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.424-426. 

56. Từ ngày 6 tháng 7 đến 10-9-1946, cuộc đàm phán chính thức giữa phái đoàn 

Chính phủ Việt Nam do Phạm Văn Đồng dẫn đầu và phái đoàn Chính phủ Pháp đã 

đƣợc tiến hành ở nƣớc Pháp, tại Phôngtennơblô. 



Lập trƣờng đúng đắn và kiên quyết của Chính phủ ta tại cuộc đàm phán đƣợc nhân 

dân Pháp và dƣ luận tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cuộc đàm 

phán đã không đem lại kết quả cụ thể, bởi thái độ ngoan cố của thực dân Pháp, 

trƣớc sau chỉ muốn đặt lại ách thống trị thực dân trên đất nƣớc ta. Nguy cơ một 

cuộc chiến tranh quy mô toàn quốc gần kề. Để tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị 

lực lƣợng cho cuộc kháng chiến, trƣớc khi rời Pháp về nƣớc, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã ký với Chính phủ pháp Tạm ƣớc 14-9-1946, thoả thuận một số điều về 

quan hệ kinh tế văn hoá giữa hai nƣớc, đình chỉ xung đột quân sự ở miền Nam và 

sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán vào tháng 1-1947. 

Chuyến đi thăm Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn đàm phán của Chính 

phủ ta, tuy không đạt đƣợc mục đích ký hiệp định chính thức, nhƣng đã làm cho 

nhân dân Pháp hiểu và ủng hộ nhân dân ta, làm cho dƣ luận quốc tế chú ý đến Việt 

Nam và thấy đƣợc nguyện vọng hoà bình tha thiết của dân tộc ta. 

57. Đến cuối năm 1946, bộ đội thƣờng trực đã có 80.000 ngƣời, tự vệ có gần 1 

triệu ngƣời. 

58. Xem: Báo Sự thật, số 36, ngày 18-5-1946. 

59,60. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 427-428; 

71. 

61,62,63. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.434, 436. 

64,65. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.436, 437. 

66. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.440-441. 

67. Các đồng chí: Lê Duẩn, Nguyễn Thị Thập và Châu. 

68. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.65-66. 

69. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.67-68. 



70. Xem: Báo Sự thật, số 45, ngày 19-7-1946. 

71. Sào huyệt cuối cùng của Việt Nam Quốc dân Đảng đóng ở Lào Cai bị tiêu diệt 

vào đầu tháng 11-1946. 

72. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.112. 

73. Lời nói đầu đề ngày 29-9-1946. 

74, 75. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.I, 

tr.341, 404. 

76, 77. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.I, 

tr.405-406, 406-407. 

78, 79. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.I, 

tr.406-407, 405. 

80,81,82,83. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, 

Sđd, t.I, tr. 410, 411, 41l-412, 413-414. 

84. Đồng chí Trƣờng-Chinh viết: "Khuynh hƣớng này chứng tỏ sự hiểu lầm chế độ 

dân chủ, không nhận thức đƣợc thế nào là trật tự cách mạng và kỷ luật dân chủ, 

tƣởng rằng đã là dân chủ thì có thể hành động bừa bãi, lộn xộn" Trƣờng-

Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.I, tr.414. 

85. Đồng chí Trƣờng-Chinh viết: "Khuynh hƣớng tai hại này biểu thị thái độ không 

tin ở quần chúng và ở chính mình; hiểu chủ nghĩa Mác -Lênin một cách giáo điều 

máy móc". Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, 

Sđd, t.I, tr.415. 

86. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.I, 

tr.416. 



87. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.I, 

tr.418. 

88, 89. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đông Dương, 

Sđd, t.I, tr.420, 422. 

90. Tƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đông Dương, Sđd, t.I, 

tr.342. 

91. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.131. 

92. Ngày 20-9-1946, đồng chí Trƣờng-Chinh có bài "Tại sao cuộc đàm phán Việt -

 Pháp ở Phôngtennơblô bị bỏ dở" đăng trên báo Sự thật,số 54, phân tích nguyên 

nhân tan vỡ của hội nghị trên, chỉ ra tình hình sẽ diễn ra sau này và đề ra nhiệm vụ 

là phải giải thích do nguyên nhân thất bại của Hội nghị Phôngtennơblô để bóc trần 

âm mƣu gian dối của phản động thực dân Pháp trƣớc dƣ luận, đả phá mọi thái độ 

hoài nghi; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Hồ Chủ tịch và phái đoàn chính 

phủ. Đả phá quan niệm của bọn dao động bi quan hay cơ hội, khiêu khích"... "Phải 

làm cho nhân dân nhận rõ chính sách ngoại giao thắng hay bại phần lớn ở ta, ở sức 

đoàn kết, phấn đấu của ta, chứ không phải ở "lòng tốt" hay ở "sự thành thật" của 

thực dân Pháp sẵn sàng đối phó với bất cứ sự bất trắc nào". Đồng chí Trƣờng-

Chinh chỉ rõ: chuẩn bị mọi mặt để phụ tan mƣu mô phản Hiệp định sơ bộ, mƣu mô 

lân bƣớc của thực dân Pháp, đề phòng phản động Pháp và Việt gian khiêu khích. 

Nhƣng nếu phải đánh toàn thể thì tức thời có thể cho thực dân phản động Pháp 

những đòn chí tử; có thể chống nhau với chúng lâu dài, kỳ cho chúng suy nhƣợc, 

bại liệt, phải thừa nhận nƣớc Việt Nam độc lập và thống nhất mới thôi, kỳ cho 

nhân dân Pháp can thiệp mạnh mẽ bắt thực dân Pháp "trở về với lẽ phải"". Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.118-119. 

93. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.418. 



94. Đồng chí Trƣờng-Chinh viết: "Sao có thể kéo dài tình trạng chính phủ thiếu 

ghế nhƣ ngày nay đƣợc? Cụ Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần, ông Bộ trƣởng Ngoại 

giao Nguyễn Tƣờng Tam tự ý bỏ đi từ lâu; ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch 

Quân uỷ hội, cũng bỏ trách nhiệm. Việc cải tổ là dĩ nhiên mà toàn thể quốc dân 

đều mong muốn". 

95. Đăng trên mục "Nhắn nhủ bốn phƣơng" của báo Sự thật nhƣ bài: "Hội Liên 

hiệp quốc dân Việt Nam và Việt Minh", số 62, ngày 15-11-1946 và bài "Hội Liên 

Việt phải chăng là một mặt trận chống Việt Minh?", số 63, ngày 22-11-1946. 

96. Xem: Bài "Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam và Việt Minh", báo Sự thật, số 

62, ngày 15-11-1946. 

97, 98. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.145-146. 

99. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đảng Toàn tập, t.8, tr.148. 

100. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.148-149. 

Ngoài ra, đồng chí Trƣờng-Chinh còn viết bài "Quan điểm chính thức của Pháp về 

vụ Hải Phòng" phân tích, phê phán thái độ vu cáo của đại diện Pháp - Lami về 

những sự việc diễn ra ở Hải Phòng. 

101. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.452-453. 

102,103,104. Xem: Báo Sự thật, số 66, ngày 7-12-1946; số 67, ngày 11-12-1946; 

số 68, ngày 14-12-1946. 

105. Nghị quyết Hội nghị các khu trƣởng ngày 13-12-1946. Tƣ liệu lƣu tại Viện 

Hồ Chí Minh. 

106,107. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.156. 

108. Mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến. Tài liệu lƣu tại Viện Hồ Chí Minh. 

109. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 480. 



110. Ngày 12-12-1946. 

  



TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƢỢC PHÁP (1946-1954) 

5.1. Xây dựng đƣờng lối kháng chiến 

Thực dân Pháp cố ý gây chiến tranh và cắt đứt mọi ngả đƣờng dẫn tới thƣơng 

lƣợng hoà bình. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ khi quyền lợi dân tộc bị xâm 

hại và nhân dân Việt Nam không thể nhân nhƣợng mãi trƣớc sự tấn công của quân 

đội thực dân Pháp. 

Đáp lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chủ 

trƣơng kháng chiến đúng đắn của Trung ƣơng Đảng, quân và dân cả nƣớc đã nhất 

tề vùng dậy đánh giặc bằng mọi vũ khí có trong tay. Từ ngày 19-12-1946, cuộc 

chiến đấu anh dũng của nhân dân ta nổ ra ở Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố, thị 

xã: Nam Định, Hải Dƣơng, Vinh, Huế, Đà Nẵng và lan rộng ra cả nƣớc. Quân địch 

đã bị tiêu diệt, tiêu hao một bộ phận và bị kìm chân trong các đô thị. Nhân dân ta 

triệt để thực hiện chính sách "vƣờn không nhà trống", tản cƣ, phá hoại các nơi địch 

có thể đánh chiếm, xây dựng làng chiến đấu. 

Đầu năm 1947, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tƣ lệnh quân đội và tất cả 

các cơ quan trung ƣơng đã di chuyển an toàn lên Việt Bắc - nơi núi non hiểm trở, 

lòng ngƣời kiên trung, giàu truyền thống văn hoá và cách mạng. Đồng chí Trƣờng-

Chinh và Trung ƣơng Đảng đóng trụ sở tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 

Bƣớc vào cuộc chiến tranh ái quốc, hàng loạt vấn đề về thực tiễn đặt ra đòi hỏi 

phải có đƣờng lối kháng chiến nhằm định hƣớng cho toàn Đảng, toàn dân đáp ứng 

yêu cầu của cuộc chiến đấu, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Ban Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Đảng khẩn trƣơng thực hiện nhiệm vụ này. 

Từ đầu Xuân Đinh Hợi (1947), đồng chí Trƣờng-Chinh đã viết một loạt bài dƣới 

tiêu đề "Kháng chiến nhất định thắng lợi" đăng nhiều kỳ trên báo Sự thật từ ngày 

4-3-1947 đến 1-8-1947, giải thích rõ chủ trƣơng trƣờng kỳ kháng chiến của dân tộc 



ta, thấy rõ tại sao dân tộc Việt Nam sẽ thắng và thắng bằng cách nào?
1
. Ngày 19-9-

1947, Nhà xuất bản Sự thật tập hợp những bài báo này và in thành sách Kháng 

chiến nhất định thắng lợi. 

Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh phát 

triển có hệ thống lý luận về chiến lƣợc kháng chiến toàn dân, toàn diện, về ba giai 

đoạn của cuộc kháng chiến trƣờng kỳ và một số vấn đề về chiến thuật chiến tranh 

chống thực dân Pháp xâm lƣợc. 

Kháng chiến nhất định thắng lợi xác định tính chất "cuộc kháng chiến của ta là 

một cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân, chiến tranh tự vệ của dân tộc, là 

chiến tranh hợp chính nghĩa, chiến tranh tiến bộ"
2
. Mục tiêu của cuộc kháng chiến 

là giành độc lập dân tộc và thống nhất, đó là cuộc chiến tranh cách mạng có "tính 

chất dân tộc độc lập và dân chủ tự do. Trong lò lửa kháng chiến, một nước Việt 

Nam mới đang được rèn đúc: nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu 

mạnh - một nước Việt Nam dân chủ mới"
3
. 

Về chính trị, đoàn kết toàn dân, thực hiện quân dân nhất trí, động viên nhân lực, 

vật lực, tài lực của cả nƣớc; đoàn kết với dân tộc Lào, Campuchia anh em, với 

nhân dân Pháp, với các nƣớc châu Á, với các dân tộc bị áp bức và các dân tộc yêu 

chuộng hoà bình, dân chủ trên thế giới, cô lập kẻ thù, tranh thủ thêm nhiều bầu 

bạn; củng cố chế độ cộng hoà dân chủ lập ra uỷ ban kháng chiến các cấp.   

Về kinh tế, toàn dân tăng gia sản xuất, tự túc tự cấp, xây dựng kinh tế theo hƣớng 

vừa kháng chiến vừa kiến quốc; ra sức phá kinh tế địch, không cho chúng lấy chiến 

tranh nuôi chiến tranh. 

Về văn hoá, đánh đổ văn hoá nô dịch, ngu dân, xâm lƣợc của thực dân Pháp, xây 

dựng nền văn hoá mới, xoá nạn mù chữ; thực hiện cần kiệm liêm chính; động viên 

các nhà văn hoá tham gia kháng chiến. 



Từ phân tích những điểm mạnh, yếu của ta, so sánh với địch để chỉ ra "chỗ mạnh 

của ta đều là gốc, chỗ mạnh của địch đều là ngọn", đồng chí Trƣờng-Chinh cho 

rằng ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng yếu; ta từ chỗ yếu hơn địch sẽ 

tiến tới cân sức và mạnh hơn địch, cuối cùng sẽ giành thắng lợi hoàn toàn. Do vậy, 

ta chủ trƣơng đánh lâu dài để làm bộc lộ những chỗ yếu cơ bản của địch, hạn chế 

chỗ mạnh của địch, khắc phục chỗ yếu và phát huy chỗ mạnh của ta.  "Phương 

châm chiến lược của toàn bộ cuộc kháng chiến là đánh lâu dài. Đánh lâu dài, đó là 

bí quyết của sự thắng lợi"
4
. 

Phƣơng châm chiến thuật chung là du kích chiến, vận động chiến. Du kích chiến là 

cách đánh bằng những đội dân quân hay những đội quân chính quy nhỏ, vũ khí thô 

sơ, nhƣng tinh thần quyết chiến cao, luồn sau lƣng địch mà đánh... làm cho địch 

mất ăn, mất ngủ... Còn vận động chiến là cách đánh chính quy hay dân quân du 

kích hợp lại thành đội tƣơng đối lớn, phối hợp với quân chính quy, dùng vũ khí ít 

nhiều, tinh xảo, tập trung mau lẹ, tấn công chớp nhoáng, bao vây địch để tiêu diệt 

chúng, hoặc bức địch rút khỏi trận địa. Bên cạnh đó, cũng có thể kết hợp với trận 

địa chiến. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh nhấn mạnh: Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến 

toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh. Muốn kháng chiến thắng lợi phải 

đoàn kết toàn dân, huy động sức ngƣời, sức của và tài trí của nhân dân, phải dốc 

lực lƣợng của 25 triệu đồng bào vào cuộc chiến đấu
5
 làm sao cho giặc đụng vào 

đâu cũng gặp sức kháng chiến của toàn dân Việt Nam cầm vũ khí trong tay chống 

lại chúng, thà chết không chịu làm nô lệ. 

Sau khi phân tích kỹ tình hình địch - ta, xác định đúng hình thái cuộc chiến tranh, 

đồng chí Trƣờng-Chinh xác định: cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ trải qua ba 

giai đoạn: Giai đoạn phòng ngự; Giai đoạn cầm cự; Giai đoạn tổng phản công. 



Lực lƣợng nòng cốt để cho toàn dân kháng chiến dƣới sự lãnh đạo của Đảng là lực 

lƣợng vũ trang, gồm nhiều hình thức (về sau đƣợc gọi là ba thứ quân: bộ đội chủ 

lực, bộ đội địa phƣơng và dân quân du kích). 

Trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi, đồng chí Trƣờng-Chinh còn đề 

cập tới kháng chiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao… trong 

đó, trong quá trình kháng chiến có thể có những cuộc đàm phán mới xen vào và 

cho rằng đó là một trong những đặc điểm
6
 của cuộc kháng chiến. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị "Toàn dân 

kháng chiến" của Trung ƣơng Đảng và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi 

của Tổng bí thƣ Trƣờng-Chinh, đặc biệt với những quan điểm về cuộc chiến tranh 

toàn dân, toàn diện, trƣờng kỳ là nền tảng xây dựng lý luận và góp phần làm phong 

phú kho tàng lý luận về chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc của nhân dân ta
7
. 

Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh, dù đƣợc trang bị vũ khí tối tân, 

thực dân Pháp không những không thể tiêu diệt đƣợc quân chủ lực của ta, mà còn 

phải trả một giá đắt mới chiếm đƣợc một số ít thành phố. Chiến tranh du kích của 

ta phát triển, lực lƣợng vũ trang với ba thứ quân hình thành. Nhân dân ta rất anh 

dũng, không ngại gian khổ, hy sinh nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh vừa sản 

xuất, vừa chiến đấu. 

Chiến tranh càng kéo dài, địch càng gặp nhiều khó khăn, lúng túng buộc chúng cố 

sức tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh. Một mặt, chúng ráo riết chuẩn 

bị một cuộc tiến công lớn nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan kháng chiến đầu 

não của ta; mặt khác, chúng xúc tiến việc nặn ra một chính phủ bù nhìn và đƣa ra 

những điều kiện bắt dân ta phải nộp vũ khí đầu hàng. 



Để quán triệt chủ trƣơng kháng chiến của Đảng đến toàn Đảng, Hội nghị cán bộ 

Trung ƣơng đã đƣợc triệu tập và họp từ ngày 3 đến 6-4-1947. Tại Hội nghị, sau khi 

phân tích cụ thể tình hình trong và ngoài nƣớc đồng chí Trƣờng-Chinh trình bày cụ 

thể hơn các chủ trƣơng, chính sách của Đảng trong cuộc trƣờng kỳ kháng chiến. 

Hội nghị đã ra nghị quyết để định hƣớng và thống nhất các hoạt động lãnh đạo 

kháng chiến của Đảng. 

Nghị quyết chỉ rõ phải củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực 

dân phản động Pháp. Chính sách căn bản của Đảng là toàn dân đoàn kết kháng 

chiến lâu dài. Bởi vậy, mọi hành động của Đảng phải nhằm vào mục đích thống 

nhất dân, đƣợc lòng dân, vì dân"
8
do đó phải chống bệnh hẹp hòi và hữu khuynh 

trong sử dụng và kết nạp ngƣời vào Mặt trận. Nghị quyết cũng khẳng định chủ 

trƣơng của Đảng là: "chỉ ngừng bắn khi nào Pháp nhìn nhận độc lập và thống nhất 

thật sự, chứ chúng ta không chủ trƣơng tách Đông Dƣơng ra khỏi khối Liên hiệp 

Pháp để ngã vào cánh tay của Anh - Mỹ"
9
. 

Trong điều kiện hiện thời, Đảng chủ trƣơng kháng chiến lâu dài để vừa đánh, vừa 

cố gắng bồi bổ vũ khí cho bộ đội, chuyển thế yếu thành thế mạnh. Chiến thuật 

quân sự sử dụng chủ yếu là du kích vận động chiến. Chiến thuật này là cách đánh 

của toàn dân, không phải của riêng bộ đội, nên phải phát động phong trào dân quân 

và võ trang toàn dân, mở mặt trận ở bất cứ nơi nào có bóng địch, đánh ngay ở sau 

lƣng địch, trong ruột địch và tổ chức căn cứ địa không những ở rừng núi mà cả ở 

đồng bằng; áp dụng chiến thuật tiêu thổ một cách rộng rãi. 

Phải thi hành một chƣơng trình kinh tế gồm hai mặt: phá hoại kinh tế địch, không 

cho chúng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; xây dựng kinh tế của ta vừa kháng 

chiến, vừa kiến quốc và lập nền kinh tế tự túc. Kinh tế trong kháng chiến phải phù 

hợp với điều kiện chiến tranh, chỉ sản xuất những thứ cần dùng cho mặt trận và đời 

sống của dân và do chính phủ điều khiển; thi hành chính sách kinh tế tăng gia sản 



xuất, rút bớt chi tiêu, giảm nhẹ sự đóng góp của dân, kêu gọi nhà giàu bỏ vốn, thi 

hành thƣởng phạt thống nhất tài chính, giữ vững giá đồng tiền Việt Nam. 

Động viên giới trí thức, văn nghệ tham gia kháng chiến. Vừa kháng chiến... vừa 

dựng nên một nền văn hoá mới, có tính chất hợp với tinh thần dân tộc độc lập, hợp 

với khoa học, tiến bộ, hợp với tính tình và trình độ của đông đảo quần chúng và 

nhân dân
10

. 

Từ những định hƣớng trên, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ Trung ƣơng chỉ ra 

"Nhiệm vụ cần kíp của đoàn thể" trƣớc hết là nhiệm vụ quân sự. Đó là phải tăng 

cƣờng rèn luyện, kỷ luật đối với bộ đội; thực hiện chiến lƣợc chiến thuật là duy trì 

cuộc kháng chiến lâu dài, chống khuynh hƣớng nóng vội; đẩy mạnh chiến tranh du 

kích ở khắp nơi; tăng cƣờng tổ chức huấn luyện võ trang dân quân; xây dựng và 

tạo ra các điều kiện để xây dựng, bảo vệ và phát triển căn cứ địa cả ở rừng núi và 

đồng bằng; đẩy mạnh chế tạo vũ khí phù hợp với điều kiện của ta; thực hiện việc 

bộ đội tham gia sản xuất xây dựng quân lƣơng. 

Công tác chính quyền đƣợc coi là một trong những nhiệm vụ cần kíp trong lúc này, 

trong đó chú trọng thực hành chính trị dân chủ rộng rãi, tăng tính tự chủ cho địa 

phƣơng, nhƣng không đƣợc hại cho nguyên tắc lãnh đạo tập trung nằm trong tay 

chính phủ trung ƣơng; tiếp tục lợi dụng cho hết khả năng của ngoại giao, làm cho 

cuộc đổ máu Việt - Pháp rút ngắn nhƣng không đƣợc chủ quan và sơ hở để cho 

địch lợi dụng đánh úp ta. 

Các công tác tài chính kinh tế, di cƣ tản cƣ, vấn đề giáo dục, chống chính quyền bù 

nhìn cũng đƣợc đề cập cụ thể. Nghị quyết đặc biệt chú ý tới vấn đề dân vận, trong 

đó có việc tăng cƣờng củng cố Việt Minh về tổ chức và cán bộ, tiếp tục củng cố 

vai trò của Hội Liên Việt và xem đó là nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân vận. 

Đẩy mạnh công tác công vận, nông vận, phụ vận, vận động đồng bào có đạo, đồng 



bào dân tộc thiểu số, đồng bào Hoa kiều và tăng cƣờng công tác địch vận trong 

điều kiện mới với những nhiệm vụ cụ thể. 

Nghị quyết chỉ rõ, phải tăng cƣờng tuyên truyền cổ động và động viên tinh thần 

toàn dân kháng chiến, coi trọng công tác phát trển và củng cố Đảng với những 

công tác cụ thể trong từng lĩnh vực. 

Để tiếp tục củng cố lực lƣợng kháng chiến về mọi mặt, nhất là xây dựng đội ngũ 

cán bộ, sau bức thƣ (tháng 3-1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trƣờng-

Chinh đã có những chỉ dẫn cụ thể nhằm chấn chỉnh những khuyết điểm, yếu kém 

của cán bộ, đảng viên, đồng thời đề ra các biện pháp sớm khắc phục những hạn 

chế, yếu kém đó. 

Từ ngày 16 đến 17-6-1947, Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng mở rộng đã đƣợc 

triệu tập và họp kiểm điểm công tác lãnh đạo sau nửa năm kháng chiến. Hội nghị 

đã ra nghị quyết củng cố hệ thống Đảng trong quân đội, định kế hoạch củng cố các 

bộ máy chính quyền; tổ chức tiếp tế, giao thông liên lạc với Nam Bộ và Nam 

Trung Bộ; tăng cƣờng xây dựng căn cứ địa ở Khu IV, đồng thời nghiêm khắc phê 

bình những khuyết điểm của cán bộ Khu uỷ Khu IV (về cách làm việc và tinh thần 

kỷ luật kém, óc địa phƣơng, bản địa), nêu ra các chỉ dẫn cho Khu uỷ Khu IV sớm 

có biện pháp ổn định tình hình, lãnh đạo quân và dân Khu IV đẩy cuộc kháng 

chiến lên một bƣớc mới; đề ra giải pháp tăng cƣờng công tác tổ chức, huấn luyện 

cán bộ và mở trƣờng Đảng. 

Hội nghị Ban Thƣờng vụ nhắc lại việc thi hành Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung 

ƣơng tháng 4-1947 và Chỉ thị của Trung ƣơng về tờ Sự thật (8-6-1947) và trách 

nhiệm viết bài cho báo Sự thật của lãnh đạo các cấp theo quy định
11

; các địa 

phƣơng phải xuất bản nội san Sinh hoạt của đoàn thể
12

 và quy định các cấp lãnh 

đạo phải viết bài cho nội san này
13

. Trong dịp này, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bản 



"Tự răn", gồm 18 điều, cho những ngƣời làm công tác báo chí theo tinh thần của 

Đề cƣơng về văn hoá Việt Nam
14

. 

Tháng 3-1947, trong Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ và Thư gửi các đông chí Trung 

Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các đoàn thể và mỗi đảng viên phải đem hết 

tinh thần, lực lƣợng, nhằm vào một mục đích: đánh đuổi thực dân Pháp và làm cho 

nƣớc nhà thống nhất, độc lập. Ngƣời yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tu dƣỡng, 

gƣơng mẫu về đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, một lòng một dạ phục vụ 

Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, Ngƣời lƣu ý những khuyết điểm cần sửa chữa 

ngay, nhƣ: địa phƣơng chủ nghĩa; óc bè phái; óc quân phiệt quan liêu; óc hẹp hòi; 

ham chuộng hình thức; làm việc lối bàn giấy; vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm, ích 

kỷ, hủ hoá. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị phải "kiên quyết khắc phục những khuyết 

điểm vừa kể trên thì chúng ta mới chắc đi đến hoàn toàn thắng lợi"
7
. 

Hƣởng ứng chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tăng cƣờng củng cố Đảng về 

chính trị , tƣ tƣởng và tổ chức, ngày 7-7-1947, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đã viết 

Chỉ thị "Về cách kiểm thảo bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh" trong đó phê bình 

nhiều đảng bộ còn kiểm thảo "một cách chiếu lệ", đồng thời nêu lên kế hoạch kiểm 

thảo với nội dung gồm những nguyên tắc, các bƣớc thực hiện (trƣớc, trong và sau 

kiểm thảo) cho cán bộ, đảng viên thực hiện. Đồng chí chỉ rõ: "Chúng ta là những 

ngƣời đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp của dân tộc, của hội, thì chúng ta phải nâng 

cao tinh thần tự ngã chỉ trích"
8
. 

Để tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trƣớc sự phát triển của cuộc kháng chiến, vấn 

đề phát triển đảng đƣợc Đảng ta rất quan tâm. 

Ngày 28-7-1947, Thƣờng vụ Trung ƣơng chủ trƣơng mở đợt phát triển đảng viên 

"Lớp tháng Tám". Qua đó, hàng ngàn công nhân, nông dân, trí thức cách mạng và 

chiến sĩ lực lƣợng vũ trang ƣu tú đã gia nhập Đảng. Công tác đảng trong quân đội 

đƣợc tăng cƣờng một bƣớc. 



Trƣớc sự phát triển của Đảng về số lƣợng và yêu cầu của cuộc kháng chiến, lại đặt 

ra vấn đề phải củng cố tổ chức Đảng. 

Ngày 31-8-1947, đồng chí Trƣờng-Chinh chủ trì Hội nghị Ban Thƣờng vụ Trung 

ƣơng thông qua Nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp làm việc 

của các tổ chức: Hội đoàn, các cơ quan chuyên môn của hội, các chi bộ đặc biệt ở 

các cấp
9
. Ngày 1-9-1947, Thƣờng vụ Trung ƣơng ra Chỉ thị Về việc lập Ban tổ 

chức khu và tỉnh. Song song với công tác củng cố tổ chức của Đảng là củng cố và 

tăng cƣờng bộ máy của công tác dân vận
10

 và kiện toàn bộ máy chính quyền các 

cấp một bƣớc cho phù hợp tình hình thời chiến. Ngày 4-8-1947, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh đã ký Nghị quyết "Về thống nhất các uỷ ban kháng chiến và hành 

chính từ xã đến tỉnh". 

Chiến tranh càng kéo dài, thực dân Pháp càng gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Sau 

khi chiếm đƣợc một số thành phố, thị xã ở Bắc Bộ, quân Pháp tiến đánh Trung 

Trung Bộ, Tây Bắc, Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ hòng mở rộng khu vực 

chiếm đóng và tạo vành đai an toàn cho các thành thị chúng đã chiếm đƣợc. 

Ngày 1-9-1947, trƣớc thái độ đó của thực dân Pháp, Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng 

đã ra Chỉ thị về "Đề phòng cái bả độc lập thống nhất giả hiệu". Tiếp đó, ngày 7-9-

1947, đồng chí Trƣờng-Chinh đã viết bài "Thái độ của Pháp - đối sách của ta", 

đăng trên tờ Sinh hoạt nội bộ, số 2, tháng 9-1947, vạch rõ tâm địa của thực dân 

Pháp, với âm mƣu lập "chính phủ" bù nhìn, dùng ngƣời Việt trị ngƣời Việt. Tổng 

Bí thƣ khẳng định: Ta đã đi guốc vào óc thực dân Pháp và bọn tay sai của chúng... 

lập trƣờng của ta luôn luôn là giành thống nhất và độc lập. Thế trận chiến tranh 

nhân dân giăng khắp mọi nơi, khiến lực lƣợng địch bị tiêu hao, làm chậm bƣớc tiến 

quân và ảnh hƣởng xấu tới kế hoạch giữ gìn và phát triển lực lƣợng. Điều đó buộc 

chúng phải tìm kiếm những phƣơng thức, thủ đoạn tiến hành chiến tranh mới. Một 

mặt, chúng ráo riết chuẩn bị một cuộc tiến công lớn nhằm tiêu diệt quân chủ lực và 



cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở Việt Bắc, mặt khác, chúng xúc tiến việc nặn 

ra một chính phủ bù nhìn và đƣa ra những điều kiện đòi nhân dân ta phải nộp vũ 

khí đầu hàng chúng. 

Ngày 10-9-1947, Bolla (Bollaert) - Cao uỷ Pháp ở Đông Dƣơng - đọc diễn văn tại 

thị xã Hà Đông, tuyên bố lập trƣờng của Pháp là không công nhận nƣớc Việt Nam 

độc lập và thống nhất, không công nhận Chính phủ Hồ Chí Minh là đại diện chính 

thức của nƣớc Việt Nam. 

Để vạch rõ bộ mặt thật của thực dân Pháp, ngày 15-9-1947, Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Đảng ra Chỉ thị "Bôla nói gì? Ta phải làm gì?" giải thích rõ: Bola – "cái loa 

của thực dân phản động Pháp" không công nhận Chính phủ Hồ Chí Minh thay mặt 

chính thức cho nƣớc Việt Nam, "Nhƣ thế là lập trƣờng của thực dân Pháp lúc này 

đối với ta còn phản động hơn"
11

. Về đối sách của ta, chỉ thị nhấn mạnh: "Mọi lực 

lƣợng của dân tộc ta phải đƣợc động viên vào việc chống mƣu mô "dùng ngƣời 

Việt trị ngƣời Việt" của thực dân Pháp và sửa soạn phá những cuộc tấn công lớn 

của địch trong những tháng tới đây"
12

. 

Ngày 5-l0-1947, đồng chí Trƣờng-Chinh đến trƣờng Ngoại ngữ, đóng tại xã Văn 

Lãng
13

, giảng bài về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, bị 

máy bay Pháp tấn công trúng trƣờng. Hai sinh viên đã nằm đè lên che đạn cho 

Tổng Bí thƣ, đồng chí Trƣờng-Chinh đƣợc bình an
14

. 

Ngày 6-10-1947, sau khi chỉ đạo giải quyết hậu quả của đợt ném bom động viên 

sinh viên giữ vững tinh thần học tập, đồng chí Trƣờng-Chinh lên đƣờng về huyện 

Đại Từ để dự Hội nghị thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam. 

Ngay trong đêm ngày 6-10-1947, đồng chí Trƣờng-Chinh lại đi lên thị xã Bắc Kạn 

để hôm sau, ngày 7-10-1947, giảng bài ở Trƣờng Lục quân Trần Quốc Tuấn. 



Ngày 7-10-1947, gần một tháng sau lời tuyên bố của Bolla tại Hà Đông, theo một 

kịch bản đã đƣợc hoạch định từ trƣớc, thực dân Pháp tập trung hai vạn quân mở 

cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm mục đích đánh phá vùng căn cứ 

kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 

Sáu giờ sáng ngày 7-10-1947, quân Pháp đã nhảy dù xuống thị xã Bắc Kạn. Lúc 

này, đồng chí Trƣờng-Chinh mới đến thị xã Bắc Kạn phải chạy ra rừng cùng với 

đồng bào, tìm cách bắt liên lạc với Tỉnh uỷ Bắc Kạn, đi về Chợ Đồn và trở về nơi 

an toàn của Trung ƣơng
15

. 

Ngày 9-10-1947, thay mặt Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, đồng chí Trƣờng-

Chinh ra Chỉ thị "Cần kíp gửi các đồng chí Tỉnh uỷ Bắc Kạn và các đồng chí phụ 

trách quân, chính, dân Bắc Kạn", vạch rõ mục đích cuộc tấn công của giặc Pháp và 

xác định những nhiệm vụ cần kíp của các địa phƣơng về quân sự, chính trị và kinh 

tế. Cuối bản chỉ thị, đồng chí nhấn mạnh: "Chúng ta có ba điều kiện để thắng: thiên 

thời, địa lợi, nhân hoà. Điều cần thiết là chúng ta biết lợi dụng triệt để những điều 

kiện ấy để giành lấy thắng lợi"
16

. 

Ngày 15-10-1947, tám ngày sau khi quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn, Thƣờng 

vụ Trung ƣơng Đảng ra Chỉ thị "Phải phá cuộc tấn công mùa Đông của giặc 

Pháp"
17

, trong đó nhấn mạnh: "Cuộc tấn công lần này của địch, tỏ ra chúng mạo 

hiểm và khinh thƣờng lực lƣợng ta. Chúng ta phải trấn tĩnh đối phó, và phải giữ 

gìn chủ lực nhƣng đồng thời cũng phải nhè những chỗ yếu của địch mà đánh 

những trận vang dội, những trận tiêu diệt để nâng cao tinh thần bộ đội và củng cố 

lòng tin tƣởng của nhân dân ở tiền đồ kháng chiến"
18

. 

Để tinh thần bản chỉ thị thấm sâu trong cán bộ đảng viên và quân dân Việt Bắc, 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh viết bài phân tích "Tinh thần bản chỉ thị Trung ƣơng 

ngày 15-10-1947". Đồng chí đánh giá "Bản Chỉ thị lịch sử này đặt cơ sở cho chiến 

thắng của chiến dịch Việt Bắc chuyển cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta 



sang giai đoạn mới"
19

; tinh thần Chỉ thị 15-10-1947 là tinh thần quyết chiến và 

quyết thắng với điều kiện toàn dân đoàn kết, bộ đội và nhân dân cùng đánh; cố 

gắng, luôn luôn cố gắng, cố gắng để biết địch và biết mình; cố gắng để giảm nhẹ 

những nhƣợc điểm của mình, mở rộng nhƣợc điểm của địch, cố gắng để thắng 

địch. 

Tinh thần chỉ thị ấy phải truyền vào quân và dân ta một ý chí sắt đá, một sức mạnh: 

phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp
20

. 

Thực hiện Chỉ thị của Trung ƣơng Đảng, quân và dân ta ở khắp các chiến trƣờng 

toàn quốc đã phối hợp chặt chẽ với quân và dân Việt Bắc chiến đấu anh dũng và 

chiến thắng vẻ vang. Sau hơn hai tháng bị thua đau, ngày 22-12-1947, thực dân 

Pháp buộc phải rút phần lớn quân khỏi Việt Bắc. Việt Bắc trở thành "mồ chôn giặc 

Pháp". Đối với ta đây là một thắng lợi hết sức lớn lao, thắng lợi của năm mở màn 

cuộc kháng chiến trƣờng kỳ. 

Thắng lợi lớn đó không những biểu hiện ở chỗ tiêu diệt một bộ phận quan trọng 

sinh lực địch, mà còn đập tan âm mƣu chiến lƣợc "đánh nhanh thắng nhanh" của 

thực dân Pháp. Bộ đội ta trƣởng thành một bƣớc về trình độ tác chiến. Đảng ta đã 

trƣởng thành một bƣớc về chỉ đạo chiến tranh. Nhân dân ta tin tƣởng ở thắng lợi 

cuối cùng. 

Một năm kháng chiến toàn quốc, lực lƣợng của quân và dân ta "ngày càng thêm 

mạnh, nhƣ suối mới chảy, nhƣ lửa mới nhóm, chỉ có tiến, không có thoái", còn lực 

lƣợng địch khác nào nhƣ "mặt trời vào lúc hoàng hôn, hống hách lắm nhƣng đã 

gần tắt nghỉ"
21

. 

Từ ngày 15 đến 17-l-1948, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng họp Hội nghị mở 

rộng bàn về đẩy mạnh kháng chiến và kiến quốc. Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh báo 

cáo về chiến thắng Việt Bắc, nhấn mạnh nguyên nhân dẫn tới chiến thắng vang dội 



đó là nhờ có sự đoàn kết và cố gắng của toàn dân dƣới sự lãnh đạo của Chính phủ 

Hồ Chí Minh. Đánh giá thắng lợi chiến dịch Việt Bắc, Hội nghị nhận định: "Cuộc 

phản công thắng lợi ở Việt Bắc và chiến tranh nổi mạnh ở miền Nam đã gây thêm 

tinh thần nỗ lực phấn khởi trong toàn dân, tăng thêm tin tƣởng ở tiền đồ kháng 

chiến vẻ vang của dân tộc. Nó chứng tỏ Việt Nam nƣớc nhỏ, không có căn cứ địa 

chắc chắn, biên giới có thể bị bao vây, võ khí kém, nhƣng với sự đoàn kết và cố 

gắng của toàn dân, dƣới chế độ dân chủ cộng hoà, dƣới sự lãnh đạo của Chính phủ 

Hồ Chí Minh và của Hội, vẫn có thể kháng chiến thắng lợi"
22

. 

Chiến thắng Việt Bắc tạo đà cho quân và dân ta chuyển sang giai đoạn mới. Vì 

vậy, Trung ƣơng Đảng quyết định đề ra nhiều biện pháp về quân sự, chính trị, kinh 

tế, văn hoá và xây dựng Đảng nhằm thúc đẩy kháng chiến tiến lên. 

5.2. Đƣa cuộc kháng chiến bƣớc sang giai đoạn mới 

Tình hình quốc tế những năm 1948-1949 có nhiều chuyển biến lớn, ảnh hƣởng trực 

tiếp tới cách mạng ba nƣớc Đông Dƣơng. 

Tháng l-1948, Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch Mácsan viện trợ kinh tế cho các 

nƣớc Tây Âu. Một năm sau đó, ngày 4-4-1949, Khối quân sự Bắc Đại Tây Dƣơng 

(NATO) đƣợc thành lập do Mỹ đứng đầu. Sự kiện đó tạo điều kiện cho Mỹ xác lập 

vị trí đứng đầu thế giới tƣ bản và tiếp tục can thiệp sâu vào nội bộ các nƣớc 

phƣơng Tây và chống phá phong trào cách mạng ở các nƣớc này. 

Năm 1947, trong khi sản xuất công nghiệp của các nƣớc tƣ bản tiếp tục giảm sút, 

chƣa thoát khỏi khủng hoảng, công nghiệp Liên Xô đã đạt mức sản xuất trƣớc 

chiến tranh. Ngày 3-9-1949, Liên Xô đã phá thế độc quyền nguyên tử của Mỹ. 

Trên thực tế, Liên Xô đã trở thành cƣờng quốc thứ hai về kinh tế và trở thành một 

nƣớc mạnh nhất về quân sự trên lục địa Âu – Á. 



Đƣợc sự giúp đỡ của Liên Xô, các nƣớc dân chủ nhân dân ở Âu - Á đã thu đƣợc 

nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng nhà nƣớc dân chủ nhân dân và khôi phục 

nền kinh tế sau chiến tranh. 

Tháng 9-1948, nƣớc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời. 

Tháng 10-1949, nƣớc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đƣợc thành lập. 

Nhiều nƣớc châu Á, Trung Đông đã vùng lên đấu tranh để thoát khỏi ách thống trị 

của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi và Mỹ La tinh, một cao trào giải phóng mới 

cũng đã có những dấu hiệu bắt đầu. 

Tại Việt Nam, sau chiến thắng của quân và dân ta ở Việt Bắc, cục diện chiến tranh 

có những thay đổi lớn. 

Nƣớc Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và bế tắc về nhiều mặt. Những khó 

khăn vốn có của nƣớc Pháp ngày càng trầm trọng. Phong trào đấu tranh của nhân 

dân Pháp đòi giảm bớt ngân sách quân sự, chống âm mƣu gây chiến, đòi chấm dứt 

chiến tranh xâm lƣợc Việt Nam tăng lên. Phong trào đòi độc lập của các dân tộc 

thuộc địa Pháp ở châu Phi cũng bắt đầu sôi nổi dƣới khẩu hiệu ủng hộ cuộc kháng 

chiến của dân tộc Việt Nam. Từ khi bắt đầu cuộc xâm lƣợc cho đến đầu năm 1949, 

Chính phủ Pháp đã thay đổi tám lần. Tổng tƣ lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở 

Đông Dƣơng cũng phải thay đổi ba lần. Quân Pháp ở Đông Dƣơng lâm vào 

nạn thiếu quân thƣờng xuyên và bị mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán. 

Từ sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp nhận thấy, không thể giải quyết chiến 

tranh bằng một vài cuộc hành quân lớn, bằng lực lƣợng của bản thân chúng. Vì 

vậy, từ năm 1948, chúng chuyển hƣớng chiến lƣợc chiến tranh: từ mở rộng phạm 

vi chiếm đóng quay sang củng cố vùng chiếm đóng; từ tiến công Bắc Bộ quay ra 

củng cố Nam Bộ; thay thế những cuộc hành quân lớn bằng những cuộc hành quân 

nhỏ, không nhằm trực tiếp tiêu diệt chủ lực của ta nà nhằm phá hoại cơ sở kinh tế, 



chính trị. Chúng ra sức củng cố nguỵ quyền, phát triển nguỵ quân, tranh thủ viện 

trợ Mỹ; thực hành chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng ngƣời Việt 

đánh ngƣời Việt". 

Đối với ta, sau một năm kháng chiến và sau thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc, lực 

lƣợng của ta trƣởng thành mau chóng. Lực lƣợng vũ trang của ta càng đánh càng 

mạnh. Năm 1948 là năm chiến tranh du kích phát triển mạnh ở vùng sau lƣng địch. 

Nhiều cơ sở chính trị và quân sự đƣợc xây dựng ngay trong lòng địch ở Tây Bắc, 

Đông Bắc, Bình Trị Thiên và Tây Nguyên. Ở miền Nam, bộ đội ta đƣợc chỉnh đốn 

lại và cũng thu đƣợc nhiều thành tích trong chiến đấu. 

Tuy nhiên, cuộc chiến đấu của quân và dân ta cũng bộc lộ những khuyết điểm: chủ 

quan mất cảnh giác, có nơi bị địch đánh mạnh và liên tiếp thì bi quan, hoang mang, 

nắm tình hình địch thiếu nhạy bén và thiếu chính xác, phối hợp chƣa chặt chẽ giữa 

các chiến trƣờng, chƣa thực hiện tốt chủ trƣơng kết hợp chiến đấu giữa mặt trận 

phía trƣớc và mặt trận sau lƣng địch. Công tác củng cố Đảng chƣa bắt kịp so với sự 

phát triển Đảng. 

Trƣớc tình hình đó, từ ngày 15 đến 17-1-1948, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh chỉ đạo 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng mở rộng nhằm kiểm điểm lại tình hình một 

năm kháng chiến và vạch ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh cuộc 

kháng chiến trong giai đoạn mới. Sau khi phân tích đặc điểm tình hình cuộc kháng 

chiến, Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: 

Về quân sự, đánh mạnh để chuyển sang giai đoạn thứ hai, phát triển chiến tranh du 

kích, xúc tiến việc luyện quân lập công, học tập kinh nghiệm chiến dịch Việt Bắc; 

tập dƣợt đánh những trận vận động tiêu diệt địch; chuẩn bị những trận chiến đấu 

táo bạo hơn và chuẩn bị điều kiện đón thời cơ giành thắng lợi lớn. 



Về chính trị, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết toàn dân kháng chiến, củng cố Việt 

Minh, phát triển Liên Việt, chống chính sách "dùng ngƣời Việt trị ngƣời Việt" của 

thực dân Pháp và phá tan chính quyền bù nhìn, cảnh giác với can thiệp Mỹ. 

Về kinh tế - tài chính, phá kinh tế - tài chính địch, thực hiện khẩu hiệu tăng gia sản 

xuất, tự cấp tự túc, cải thiện dân sinh, tịch thu tài sản của bọn phản quốc cấp cho 

dân nghèo, triệt để thực hiện giảm tô, chia lại công điền một cách hợp lý và công 

bằng hơn, khuyến khích tổ đổi công và thí nghiệm tổ chức hợp tác xã sản xuất 

nông nghiệp. 

Về văn hoá, động viên mọi lực lƣợng văn hoá phục vụ kháng chiến, chấn chỉnh 

giáo dục, tiếp tục xoá nạn mù chữ, đào tạo nhân tài. 

Về xây dựng đảng, nâng cao trình độ lý luận, chính trị cho cán bộ đảng viên theo 

phƣơng châm lý luận gắn liền với thực tiễn; chống chủ quan, giáo điều, hẹp hòi, 

hữu khuynh; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; nâng cao trình độ tổ chức lên kịp 

trình độ chính trị, làm cho các chi bộ có thể tự động lãnh đạo mọi mặt công tác ở 

địa phƣơng; tăng cƣờng giáo dục ý thức giai cấp; phát triển đảng đi đôi với tăng 

cƣờng củng cố đảng... 

Tại Hội nghị, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh cho ý kiến về những công việc cần chuẩn 

bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II để tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục hoàn 

chỉnh đƣờng lối đƣa kháng chiến đến thắng lợi. 

Cuộc kháng chiến trƣờng kỳ chống thực dân Pháp đòi hỏi phải huy động đƣợc mọi 

nguồn lực, phải động viên toàn dân, toàn quân nâng cao nhiệt tình cách mạng và 

sức sáng tạo, ra sức thi đua kháng chiến và kiến quốc. Ngày 27-3-1948, Tổng Bí 

thƣ Trƣờng-Chinh thay mặt Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng ban hành Chỉ thị 

phát động phong trào thi đua ái quốc theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

phiên họp Hội đồng Chính phủ đầu tháng 3-1948. Sau khi nêu lên những cơ sở để 



gây dựng phong trào, đồng chí Trƣờng-Chinh nhấn mạnh mục đích của thi đua ái 

quốc là "làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công"
23

. 

Từ mục đích đó, phạm vi thi đua phải mở rộng trên phạm vi cả nƣớc và trên tất cả 

các mặt: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá. Đồng chí đề cập tới nhiều vấn đề cụ 

thể về nội dung và kế hoạch thi đua, vấn đề tổ chức và nghệ thuật động viên thi đua 

nhƣ thế nào cho hiệu quả; những điều cần chú ý, cần tránh trong thi đua và khẩu 

hiệu hành động. Cuối cùng, Tổng Bí thƣ kết luận: "Hội ta (Đảng ta)
24

 phải tích cực 

lãnh đạo phong trào thi đua trên mọi ngành hoạt động của dân tộc, thúc đẩy cuộc 

đấu tranh trên khắp các mặt trận... ngƣời hội viên (đảng viên) cũng phải làm gƣơng 

mẫu đi tiên phong... 

Cuộc kháng chiến sắp chuyển sang giai đoạn thứ hai. Tất cả những năng lực quốc 

dân phải đƣợc hƣớng vào mục đích chuyển sang giai đoạn thứ hai mà phát triển... 

Tất cả nhằm mục đích giữ nƣớc, thắng địch"
25

. 

Theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh 

về công tác thi đua, một phong trào thi đua yêu nƣớc sôi nổi rộng khắp trong cả 

nƣớc đã đƣợc phát động mạnh mẽ; cuộc đấu tranh trên mọi lĩnh vực của quân và 

dân ta ở các vùng sau lƣng địch diễn ra sôi nổi, quyết liệt. Mội năng lực, mọi cố 

gắng của nhân dân ở tiền phƣơng cũng nhƣ hậu phƣơng đã hƣớng vào mục đích 

chuyển cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta sang giai đoạn mới. 

Từ đầu năm 1948, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng và Tổng Bí thƣ Trƣờng-

Chinh đã bắt tay vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng - Đại hội có mục đích tổng kết kinh nghiệm kháng chiến, 

tiếp tục xác định và hoàn chỉnh đƣờng lối để đƣa cuộc kháng chiến đến thắng lợi 

cuối cùng. 

Ngày 1-4-1948, thay mặt Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng, Tổng Bí thƣ ra Quyết 

nghị về việc triệu tập đại biểu và chuẩn bị Hội nghị toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 



8- 1948. Mục đích của Hội nghị nhằm kiểm thảo đƣờng lối, chính sách của Đảng ta 

từ Hội nghị Tân Trào (1945), nhất là từ ngày toàn quốc kháng chiến; trao đổi và 

đúc kết kinh nghiệm kháng chiến kiến quốc trên phạm vi cả nƣớc; thống nhất tƣ 

tƣởng và hành động; phân phối lại cán bộ toàn quốc; kiện toàn vai trò lãnh đạo của 

Đảng trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế - tài chính, văn hoá; tiến hành 

chuẩn bị sửa đổi Điều lệ Đảng và vấn đế nhân sự cho Đại hội lần thứ II của Đảng. 

Ngày 8-8-1948, Hội nghị cán bộ Trung ƣơng lần thứ năm họp Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh đã đọc bản báo cáo Chúng ta chiến đấu cho độc lập và dân chủ tại 

hội nghị. Bản báo cáo gồm nhiều nội dung lớn về những vấn đề lý luận chung của 

công cuộc xây dựng và phát triển nền dân chủ, của đƣờng lối kháng chiến, kiến 

quốc, tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam và những nhiệm vụ cần kíp 

trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong ổn định và cải thiện đời sống nhân 

dân, chính sách ruộng đất, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở và vấn đề thi đua 

yêu nƣớc. 

Về vấn đề phát triển và củng cố Đảng, Tổng Bí thƣ cho rằng, bên cạnh những 

khuyết điểm nhƣ: kết nạp còn cẩu thả, cơ sở đảng trong các vùng địch kiểm soát 

còn hạn hẹp hoặc chƣa có; chính sách của Đảng đƣa ra chƣa đƣợc thực hiện đầy 

đủ; nội bộ Đảng có nơi lủng củng, chia rẽ, bệnh cục bộ địa phƣơng khá nặng; trong 

lãnh đạo còn bao biện, chính trị suông, còn kém về mặt tổ chức, trình độ lý luận và 

văn hoá của đảng viên còn hạn chế, kỷ luật Đảng có nơi thực hiện chƣa nghiêm; 

đội ngũ cán bộ còn thiếu, v.v.; thì ƣu điểm chính của Đảng là đƣờng lối chính trị 

nói chung là đúng, cho nên Đảng ta tuy còn bé mà đã lãnh đạo đƣợc cuộc Cách 

mạng tháng Tám, nắm đƣợc chính quyền và đang anh dũng lãnh đạo cuộc toàn dân 

kháng chiến chống Pháp hiện nay"
25

. 

Đề cập tới việc chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tại 

Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh giải thích rằng: "Từ năm 1935, Đảng ta chƣa 



họp Đại hội, những cơ quan chấp hành của Đảng phần nhiều tổ chức theo lối chỉ 

định. Và hiện nay có nhiều vấn đề nội bộ chỉ có Đại hội mới có quyền quyết nghị... 

đến lúc phải dân chủ hoá bộ máy lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dƣới"
26

, bằng 

một cuộc đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc. 

Các đại biểu dự Hội nghị còn đƣợc nghe và thảo luận ba báo cáo quan trọng: kiểm 

thảo mùa Hè và chuẩn bị Thu Đông 1948"; “Công tác dân vận và công tác Mật trận 

dân tộc thống nhất”; “Tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng". 

Hội nghị tán thành các nhiệm vụ cốt yếu và cần kíp do Tổng Bí thƣ và Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng đề ra để củng cố và phát triển Đảng, chấn chỉnh tổ chức, 

thực hiện dân chủ, thống nhất tƣ tƣởng, hành động, nâng cao trình độ lý luận của 

đảng viên, sửa đổi lối làm việc, thi hành một chính sách cán bộ đúng, đề cao uy tín 

của Đảng (mặc dù lúc đó Đảng chƣa ra công khai). Hội nghị cũng đặc biệt lƣu ý 

vấn đề tổ chức đảng trong quân đội, vấn đề thống nhất tƣ tƣởng và hành động trong 

tình hình mới. 

Bên cạnh việc lãnh đạo xây dựng nền kinh tế kháng chiến, đồng chí Trƣờng-Chinh 

đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đƣờng lối văn hoá của Đảng. Với vai trò 

chỉ đạo của Tổng Bí thƣ, đƣờng lối văn hoá kháng chiến đã đƣợc xây dựng và dần 

hoàn chỉnh. 

Từ ngày 16 đến 20-7-1948, Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai (và tiếp sau đó 

là Hội nghị cán bộ văn hoá lần thứ nhất, tháng l-1949) đƣợc tổ chức. Tại hội nghị, 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh xác định rõ đƣờng lối, nhiệm vụ và phƣơng châm công 

tác văn hoá kháng chiến. 

Trong báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam trình bày tại Hội nghị văn hoá 

toàn quốc lần thứ hai, Tổng Bí thƣ đã nêu lên những luận điểm biện chứng mácxít 



về nền văn hoá kháng chiến và kiến quốc, trong bối cảnh cuộc kháng chiến anh 

dũng của nhân dân ta ngày càng phát triển, đang trên đà thắng lợi. 

Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam dựng lên tinh thần cơ bản về sự nghiệp xây 

dựng đất nƣớc ngay trong khói lửa của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, 

trƣờng kỳ, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi. Với tính thống nhất, rất phong 

phú và chặt chẽ giữa lôgic và lịch sử, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh phân tích đầy 

đủ, toàn diện về mặt trận văn hoá, có thể suy rộng ra nhƣ là mặt trận cơ bản nhất về 

mặt kiến quốc, về sự nghiệp xây dựng đất nƣớc với những giá trị cơ bản trong 

truyền thống văn hiến hàng ngàn năm của dân tộc ta. Đồng chí vạch rõ vị trí của 

văn hoá trong tính thống nhất giữa văn hoá và xã hội bằng luận điểm khoa 

học: "Xét đến cùng thì phƣơng thức sản xuất hoặc nói rộng ra, kinh tế là nhân tố 

quyết định chủ yếu đời sống tinh thần của xã hội. Đƣơng nhiên, kinh tế không phải 

là nhân tố quyết định duy nhất và nhiều khi không phải là nhân tố quyết định trực 

tiếp, nhƣng phân tích đến cùng thì lần lần ta thấy hiện ra nhân tố kinh tế. Văn học, 

nghệ thuật, triết học, đạo đức, v.v. là kiến trúc thƣợng tầng xây dựng lên trên 

những điều kiện kinh tế nhất định và chịu ảnh hƣởng sâu sắc của một bộ phận kiến 

trúc thƣợng tầng khác là chính trị, pháp luật. Kiến trúc thƣợng tầng nói trên có khi 

hình nhƣ phát triển riêng biệt. Nhƣng thật ra, nó chịu sự quyết định của điều kiện 

sinh hoạt vật chất của xã hội rất chặt chẽ; đồng thời, nó ảnh hƣởng lại đời sống vật 

chất của xã hội và góp phần vào công cuộc cải tạo xã hội không nhỏ"
27

. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh nêu rõ lập trƣờng văn hoá mácxít: "trong thời đại chúng ta 

hiện nay, văn hoá cách mạng nhất, là văn hoá hiện thực xã hội chủ nghĩa. Phƣơng 

pháp của nó là khoa học. Lập trƣờng của nó là duy vật. Nó trái hẳn với "văn hoá" 

ngu dân, "văn hoá" phản động của các giai cấp bóc lột (tƣ sản, địa chủ) mà mục 

đích là che đậy những chỗ xấu xa của xã hội cũ, cốt xuyên tạc sự thật và quét lên 



trên tấm gỗ mọt của xã hội đó một nƣớc sơn bóng nhoáng. Văn hoá phản cách 

mạng là văn hoá sợ sự thật nhƣ con cú sợ ánh sáng mặt trời"
28

. 

Sau khi phân tích rõ văn hoá Việt Nam xƣa và nay, đồng chí Trƣờng-Chinh phân 

tích rõ tính chất và nhiệm vụ văn hoá dân chủ mới: "văn hoá dân chủ mới của nƣớc 

ta hiện nay phải là văn hoá có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng. Ba tính 

chất ấy đồng thời tồn tại và quan hệ khăng khít với nhau, không thể tách rời nhau 

đƣợc"
29

. 

Nêu rõ "Cuộc đấu tranh cách mạng của giới văn hoá Việt Nam là một bộ phận của 

cuộc đấu tranh cách mạng chung của cả dân tộc"
30

, đồng chí xác định "mặt trận văn 

hoá thống nhất trong Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm 

lƣợc"
31

. "Những ngƣời làm công tác văn hoá... không thể đứng ngoài Mặt trận dân 

tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược"
32

. Đồng chí khẳng định rõ: "Văn 

hoá xã hội chủ nghĩa và dân chủ mới thế giới là văn hoá chiến đấu và xây dựng. Nó 

chống lại cùng khốn, tối tăm và tội ác, mƣu hoà bình, dân chủ và hạnh phúc cho 

loài ngƣời. Văn hoá xã hội chủ nghĩa và dân chủ mới thế giới chống tha hoá con 

ngƣời, đồng thời, dựng lại nhân cách con ngƣời, cải tạo con ngƣời, làm cho con 

ngƣời không còn là "chó sói với ngƣời" nữa. Nó đề xƣớng và thực hành chủ nghĩa 

nhân đạo chân chính"
33

. 

Bản báo cáo nhấn mạnh đến một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc là mối 

quan hệ giữa văn nghệ và tuyên truyền. Đây là vấn đề rất nhạy cảm bao hàm mối 

quan hệ giữa văn nghệ với chính trị, giữa khái niệm tự do và tất yếu trong sáng tác, 

giữa nội dung và hình thức nghệ thuật, giữa phổ cập và nâng cao... Đồng chí 

Trƣờng-Chinh cho rằng, không thể nói văn hóa hoàn toàn trung lập", "tự do tuyệt 

đối", "đứng trên chính trị" và khẳng định: Bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào cũng có 

ít nhiều tính chất tuyên truyền. Cho nên khi xã hội còn có áp bức, bóc lột, bất công, 

thì những văn nghệ sĩ tự do nhất chính là những văn nghệ sĩ đem nghệ thuật của 



mình phục vụ cho một lý tƣởng cách mạng để đánh đổ chế độ ngƣời bóc lột 

ngƣời..., để mau dựng lên một xã hội bảo đảm tự do thật sự cho văn học và nghệ 

thuật. 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh xác định thái độ đúng đắn của những ngƣời làm công 

tác văn hoá là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với kháng chiến, không thoả 

hiệp với tƣ tƣởng và văn hoá phản động, không trung lập, không giữ thái độ bàng 

quan; yêu khoa học, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hành động, lý 

luận và thực tiễn kết hợp, một lòng một dạ phục vụ nhân dân; gần gũi quần chúng 

công nông binh, cảm thông với quần chúng, học hỏi nhân dân, giáo dục, dìu dắt 

nhân dân
34

. 

Về quan hệ giữa nghệ thuật và tuyên truyền, đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng: 

"Nghệ thuật và tuyên truyền không hoàn toàn khác nhau, nhƣng cũng không hoàn 

toàn giống nhau", mà "Tuyên truyền cao tới một mức nào đó thì tuyên truyền trở 

thành nghệ thuật. Nghệ thuật thiết thực tới một mức nào đó thì nghệ thuật có tính 

chất rõ rệt là tuyên truyền"
35

. 

Trong phần kết luận, Tổng Bí thƣ viết: "Chúng ta đang sống những ngày vĩ 

đại. Thử thách nặng nề đang diễn ra. Bao nhiêu giá trị cũ bị đem ra khảo sát lại hết. 

Song nhiều giá trị mới đang nảy nở... Văn hoá Việt Nam lúc này phải là hình ảnh 

sinh động của dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, phá hoại và xây dựng, là 

muôn vàn tia lửa đốt cháy quân địch và chiếu rọi ánh sáng ra nƣớc ngoài. 

Những ngƣời mác xít chúng tôi xin nguyện làm đội quân xung kích của mặt trận 

văn hoá Việt Nam chống thực dân Pháp và làm kíp thợ tình nguyện đốt lò văn hoá 

Việt Nam dân chủ mới"
36

. 

Tiếp theo Đề cương về văn hóa Việt Nam, báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt 

Nam là công trình hoàn thiện đặt cơ sở lý luận cho đƣờng lối xây dựng nền văn 



hóa-văn nghệ cách mạng và giải quyết những vấn đề thực tiễn của văn hóa nƣớc ta 

trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ. Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh 

kháng chiến khẩn trƣơng, bề bộn, bao việc nƣớc sôi lửa nóng; các cơ quan chỉ đạo 

của Đảng phải ở trong rừng, tài liệu tra cứu rất thiếu thốn, nhƣng cho thấy trí tuệ và 

năng lực làm việc hết sức to lớn của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh. 

Theo chủ trƣơng của Đảng ta, Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ hai đã quyết 

định thành lập Hội văn hoá Việt Nam. Sự ra đời của Hội là một dấu mốc quan 

trọng trong lịch sử văn hoá nƣớc nhà. 

Ngày 19-9-1948, trong Chỉ thị về việc tham gia và giúp đỡ Hội Văn hoá Việt Nam, 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đã nêu rõ mục đích và tôn chỉ của Hội là "Đoàn kết các 

nhà văn hoá nƣớc ta, động viên mọi lực lƣợng văn hoá nƣớc ta để phụng sự Tổ 

quốc, đánh đuổi giặc Pháp và xây dựng một nền văn hoá Việt Nam mới"
37

. Chỉ thị 

này cùng với bản báo cáo Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hoá Việt Nam đƣợc gửi 

xuống các khu để thực hiện, trong bƣớc chuyển mới của cuộc kháng chiến, đã tạo 

ra một động lực, một phong trào sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp trong xây dựng nền 

văn hoá mới. Nền văn hoá đó đã đóng vai trò đắc lực trong cuộc đấu tranh chống 

lại văn hoá nô dịch và đồi truỵ của địch ở vùng địch tạm chiếm, nhất là trong các 

đô thị lớn. 

Theo tinh thần của Hội nghị Trung ƣơng tháng 1 và tháng 8-1948, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh cùng Trung ƣơng Đảng tiếp tục chú trọng công tác củng cố kiện 

toàn tổ chức bộ máy của Đảng và xúc tiến những công việc chuẩn bị cho Đại hội 

lần thứ II của Đảng. 

Căn cứ vào nhu cầu mới của cuộc kháng chiến, Đảng kịp thời bố trí lại lực lƣợng 

cán bộ, điều động hàng ngàn cán bộ bổ sung cho lực lƣợng vũ trang các cấp; tăng 

cƣờng cán bộ cho vùng sau lƣng địch; ổn định và tăng cƣờng cán bộ cho ngành dân 



vận và kinh tế - tài chính, mạnh dạn cất nhắc nhiều cán bộ mới trƣởng thành trong 

chiến đấu. 

Qua cuộc vận động xây dựng chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng đƣợc tôi luyện và trƣởng 

thành trong khói lửa chiến tranh đã thật sự là hạt nhân lãnh đạo kháng chiến ở các 

địa phƣơng. Các cấp uỷ đảng đƣợc kiện toàn, nhiều đảng viên nêu gƣơng sáng về 

vƣợt mọi gian khổ, hy sinh, để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, công tác xây dựng 

Đảng còn khuyết điểm: nhiều trƣờng hợp không bám chắc tính chất giai cấp công 

nhân của Đảng, không thấu suốt tiêu chuẩn đảng viên, chƣa coi trọng giáo dục chủ 

nghĩa Mác - Lênin, công tác củng cố không theo kịp đà phát triển. 

Trƣớc tình hình đó, đồng chí Trƣờng-Chinh ra chỉ thị chấn chỉnh tình hình; đồng 

thời chỉ ra những biện pháp nhằm củng cố tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Một trong những biện pháp ấy là tăng cƣờng công tác kiểm tra của Đảng mà bƣớc 

đi quan trọng là lập cơ quan kiểm tra trung ƣơng. 

Ngày 16-l0-1948, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng ra Quyết nghị (do đồng chí 

Trƣờng-Chinh ký) thành lập Ban Kiểm tra Trung ƣơng đã phân tích rõ: "Đảng ta 

hiện đƣơng lãnh đạo cuộc kháng chiến và kiến quốc của dân tộc. Phong trào mỗi 

ngày một tiến nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng 

cần phải thấu suốt từ trên xuống dƣới, chính sách của Đảng phải đƣợc thi hành đầy 

đủ"
38

, do đó, Trung ƣơng Đảng quyết định thành lập Ban Kiểm tra để đi xuống các 

khu xét xem chủ trƣơng của Đảng có đƣợc thi hành và có sát đúng không, đồng 

thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu nhặt kinh nghiệm giúp Trung 

ƣơng bổ khuyết chính sách của Đảng"
39

. 

Bên cạnh việc tổ chức bộ máy kiểm tra của Đảng, công tác tài chính nói chung và 

việc chi tiêu trong Đảng cũng đƣợc quan tâm nhằm bảo đảm sự rõ ràng và thống 

nhất trong Đảng. Ngày 17-10-1948, Tổng Bí thƣ ra Chỉ thị giải thích việc thực hiện 

nguyên tắc chi tiêu trong Đảng nhằm chấm dứt cách chi tiêu lộn xộn, thiếu kiểm 



soát, không khoa học tuỳ tiện... và chỉ rõ: "Muốn chấm dứt tình trạng ấy, chúng ta 

cần phải quy định ngay sự chi tiêu và chấn chỉnh lại các sổ sách kế toán cho hợp lý 

và tiện lợi. Chúng ta phải tích cực sửa đổi lối làm việc là bừa bãi, không minh bạch 

từ trƣớc tới giờ để hƣởng ứng sự chi tiêu của Đảng đúng mực và để tránh cho túi 

tiền của đoàn thể khỏi phải chi phí những món vu vơ vô ích"
40

. 

Thực hiện Chỉ thị, từ tháng 1-1949 trở đi, công tác chi tiêu, công tác tài chính trong 

Đảng đã dần đi vào nền nếp, góp phần thuận lợi cho Trung ƣơng kiểm soát tốt hơn 

các nguồn tài chính và công tác chi tiêu trong Đảng, từ bản kế hoạch dự chi, cách 

lĩnh tiền, sử dụng tiền đúng kế hoạch, mục đích cũng nhƣ công tác thanh quyết 

toán chi tiêu tài chính trong Đảng. 

Sau một thời gian phát động phong trào thi đua ái quốc, bên cạnh những ƣu điểm 

cũng bộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo cần chấn chỉnh, Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đã chỉ đạo các cấp bộ Đảng nghiêm khắc sửa chữa 

khuyết điểm. Trong ngày 11 và 12-10-1948, Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đã triệu 

tập Hội nghị thi đua để rút kinh nghiệm chung về thi đua ái quốc, vạch rõ chủ 

trƣơng về vấn đề thi đua, chấn chỉnh các ban thi đua và xây dựng kế hoạch thi đua 

cho phù hợp với bƣớc chuyển giai đoạn của cuộc kháng chiến. 

Tiếp sau Chỉ thị ngày 18-10-1948 về sửa chữa những khuyết điểm trong việc lãnh 

đạo thi đua ái quốc, ngày 23-10-1948, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đã gửi thƣ cho 

đồng chí Lê Duẩn và Xứ uỷ Nam Bộ về việc củng cố phong trào cách mạng ở Nam 

Bộ và chỉnh đốn công tác Đảng. 

Trong thƣ, Tổng Bí thƣ đánh giá đúng những đặc điểm của phong trào cách mạng 

ở Nam Bộ, những điểm mạnh, chỗ yếu và những vấn đề phức tạp nảy sinh. Từ 

những nhận xét về phong trào Nam Bộ và Đảng bộ trong Nam, đồng chí Trƣờng-

Chinh đã đề ra 12 nhiệm vụ quan trọng đối với Xứ uỷ Nam Bộ, với mềm tin tƣởng 

mãnh liệt: "Cụ (Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Trung ƣơng tin rằng, với tinh thần hy 



sinh phấn đấu, chí công vô tƣ của các đồng chí, những chỉ thị của Trung ƣơng sẽ 

đƣợc thi hành một cách tích cực, những khuyết điểm, sai lầm của Đảng bộ trong 

này sẽ đƣợc sửa chữa nhanh chóng và kịp thời... giải quyết đƣợc mọi vấn đề một 

cách đúng mức và thoả đáng"
41

. 

Căn cứ vào tình hình chuyển biến mới của cuộc kháng chiến, Ban Thƣờng vụ 

Trung ƣơng Đảng rất quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong 

quân đội. Ngày 24-10-1948, theo đề nghị của Hội nghị cán bộ Đảng trong quân đội 

lần thứ hai và đề nghị của Hội nghị cán bộ lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng ra Quyết nghị về tổ chức và hệ thống đảng trong quân đội với nguyên 

tắc tổ chức: "Đảng chỉ có một hệ thống tổ chức... Bỏ hệ thông cấp uỷ Đảng trong 

quân đội... Lập chế độ chính trị ủy viên, đại diện đảng phụ trách trong quân đội"
42

. 

Bƣớc vào năm thứ tƣ của cuộc kháng chiến toàn quốc, vai trò lãnh đạo của Đảng 

càng thể hiện rõ trên tất cả các lĩnh vực của cuộc kháng chiến trƣờng kỳ, toàn dân, 

toàn diện. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo mặt trận quân sự chính trị kinh tế, dƣới 

sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta hết sức quan tâm chăm lo xây dựng 

Đảng, củng cố chính quyền cách mạng, phát triển văn hoá, giáo dục, đẩy mạnh 

phong trào thi đua ái quốc với khẩu hiệu: tất cả để chiến thắng, tất cả để chuẩn bị 

tổng phản công". 

Từ ngày 14 đến ngày 18-1-1949, Hội nghị cán bộ Trung ƣơng lần thứ sáu đƣợc 

triệu tập với sự tham dự của đông đảo đại biểu Bắc - Trung- Nam và cán bộ cao 

cấp trong các ngành. Tại Hội nghị, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh trình bày bản báo 

cáo quan trọng "Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công", chỉ rõ cuộc kháng 

chiến trƣờng kỳ của dân tộc ta chống thực dân Pháp xâm lƣợc đang chuyển mạnh 

sang giai đoạn thứ hai - giai đoạn cầm cự. Tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch đã 

chuyển biến rõ rệt, giữa dân chủ và đế quốc trên thế giới cũng đang chuyển biến 

mau lẹ và nêu lên những nhiệm vụ căn bản cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta. 



Về chính trị, "phải thắt chặt hàng ngũ kháng chiến, tiếp tục chính sách đại đoàn kết, 

mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lƣợc, chống lại 

chính sách dùng ngƣời Việt hại ngƣời Việt, chống chính quyền bù nhìn thực hành 

cải cách dân chủ cần thiết và có thể, đặng gợi lòng sốt sắng kháng chiến, kiến quốc 

của nhân dân kiên nhẫn, khôn khéo và có kế hoạch gây cơ sở chính trị trong vùng 

địch kiểm soát làm tan rã tinh thần quân địch, tuyên truyền quốc tế mạnh hơn. 

Về quân sự, đánh mạnh để thu hẹp vùng địch kiểm soát luồn vào sau lƣng địch, 

chống càn quét, chống bao vây, phá chiến thuật "vết dầu loang" của địch, tiến tới 

đánh tập kích nhiều hơn phục kích, nặng đánh tiêu diệt và giảm bớt đánh tiêu hao... 

Đặc biệt chú ý, lấy du kích chiến làm chính, vận động chiến làm phụ. Nhƣng vì 

cách đánh của địch và địa thế của ta nên phải sớm đẩy vận động chiến lên ngang 

hàng với du kích ngay trong giai đoạn cầm cự. Giành chủ động trong từng chiến 

dịch và chiến đấu để thực hiện chủ động chiến lƣợc ở giai đoạn tổng phản công. 

Về kinh tế, ra sức bao vây và phá kinh tế địch, phát triển kinh tế dân chủ mới của 

ta, thực hiện kế hoạch hoá bộ phận kinh tế nhà nƣớc và hƣớng dẫn kinh tế toàn 

quốc. Cải thiện đời sống kinh tế nhân dân, làm cho dân có sức và hăng hái đánh 

giặc hơn nữa. Đặc biệt chú ý nâng cao vai trò công nông trong việc sản xuất kinh 

tế"
43

. 

Tổng Bí thƣ đặc biệt lƣu ý vấn đề nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, chủ động 

"hàng giờ hàng phút, theo dõi những biến cố bên ngoài và chuẩn bị sẵn sàng đón 

lấy những cơ hội tốt chuyển chiến lƣợc, chiến thuật của ta để giành lấy thắng lợi 

cuối cùng"
44

. 

Trong báo cáo, đồng chí phân tích sâu sắc các nhiệm vụ cụ thể trƣớc mắt về: quân 

sự, chính trị - hành chính, kinh tế - tài chính, văn hoá -giáo dục, thi đua ái quốc, 

vấn đề cán bộ và công tác xây dựng đảng. 



Bản báo cáo "Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công" của Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh cùng với các báo cáo về vấn đề quân sự, về chính quyền nhân dân, 

công tác mặt trận và dân vận, về Đảng và những nhiệm vụ kinh tế đƣợc các đại 

biểu dự hội nghị thảo luận kỹ và đi đến thống nhất nhận định rằng: giai đoạn cầm 

cự chiến lƣợc đã bắt đầu từ năm 1948, sau chiến thắng Việt Bắc, và nhiệm vụ chủ 

yếu trong giai đoạn chiến lƣợc thứ hai là tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản 

công. Trên cơ sở đánh giá tình hình, Hội nghị quyết định: cần phải nhân đà tiến bộ 

của bản thân ta, dựa vào sức giúp đỡ của các lực lƣợng bạn, lợi dụng sự lúng túng 

của địch, trƣớc mƣu mô của đế quốc Mỹ Anh mà gấp rút hoàn thành nhiệm vụ 

chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công năm 1950 này. Ta phải tích cực phát 

huy khả năng của ta, triệt để lợi dụng nhƣợc điểm của địch, làm cho thế lực của ta 

lớn mạnh hơn, để trong năm 1950 ta có thể chuyển mạnh sang tổng phản công 

đƣợc. 

Để thực hiện nhiệm vụ chiến lƣợc chuyển sang tổng phản công, Hội nghị quyết 

định phải thực hiện nhiệm vụ quân sự, trƣớc mắt là chiến đấu tiêu diệt sinh lực 

địch, gấp rút bồi dƣỡng và xây dựng quân đội nhân dân; củng cố Mặt trận dân tộc 

thống nhất và công tác dân vận; củng cố chính quyền nhân dân; tổng động viên 

toàn lực thực hiện khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến! Tất cả để chiến thắng!", "Thi 

đua ái quốc" và tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lƣợc của Hội nghị cán bộ toàn quốc lần thứ sáu 

đã tạo cơ sở cho mặt trận kháng chiến tiếp tục phát triển vững chắc và tiến lên 

giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn. 

Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh đƣờng lối kháng chiến kiến quốc, trong điều kiện 

cuộc kháng chiến trƣờng kỳ của nhân dân ta đã chuyển sang giai đoạn mới- giai 

đoạn tổng phản công, Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng đƣợc triệu tập họp 

từ ngày 21 tháng 1 đến 3-2-1950. 



Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng khẳng định trong hai năm cầm cự và 

chuẩn bị tổng phản công, thế cầm cự về mọi mặt giữa ta và địch diễn ra rõ rệt và 

ngày càng có lợi cho ta: "Ta càng đánh, chính quyền nhân dân càng thêm vững 

chắc, tinh thần quân và dân càng cao, các lực lƣợng hoà bình và dân chủ thế giới 

càng ủng hộ nhiệt liệt"
45

. 

Tại Hội nghị, sau khi trình bày báo cáo Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển 

mạnh sang tổng phản công, thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Tổng Bí 

thƣ Trƣờng-Chinh giải đáp những vấn đề lớn mà Đảng đặt ra nhƣ: "Làm thế nào để 

chuyển sang tổng phản công?, Bao giờ tổng phản công? và "Tổng phản công nhƣ 

thế nào?. 

Để thực hiện những nhiệm vụ đó, Đảng chủ trƣơng gấp rút xây dựng bộ đội chủ 

lực; đƣa chiến tranh chính quy lên ngang tầm với chiến tranh du kích; hết sức tăng 

cƣờng bộ đội địa phƣơng và phong trào dân quân du kích; đẩy mạnh hơn nữa chiến 

tranh du kích, phá tề, trừ gian, tăng cƣờng công tác dân vận và công tác nguỵ binh 

trong vùng địch kiểm soát; xây dựng căn cứ địa chính ở Lào, Campuchia; xúc tiến 

phát triển Đảng bộ Lào, Campuchia; tất cả đảng viên phải học tập quân sự, học tập 

lãnh đạo chiến tranh. Hội nghị quyết nghị thực hiện chế độ động viên theo khẩu 

hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng". 

Thực hiện chủ trƣơng của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thực hiện nhiệm vụ 

trung tâm của năm 1950 – "năm quyết định" nhƣ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ 

trong Thƣ chúc Tết, nhân dân ta ở các vùng tự do đã hăng hái đóng góp nhân lực, 

vật lực cho kháng chiến. Việc chuẩn bị chiến trƣờng cho những chiến dịch lớn 

đƣợc triển khai ngay sau Hội nghị. Những nhận thức không đúng của một bộ phận 

cán bộ, đảng viên trong Đảng về tính chất lâu dài và dựa vào sức mình là chính đã 

đƣợc Trung ƣơng Đảng chấn chỉnh vào mùa Hè năm 1950. 



Do không thấy hết khó khăn sau khi địch mở rộng khu vực chiếm đóng, lại có xu 

hƣớng ỷ lại vào thuận lợi về mặt quốc tế, cho nên trong bộ đội có tƣ tƣởng nóng 

vội khi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị để chuyển mạnh sang tổng phản công. Để kịp 

thời uốn nắn những tƣ tƣởng và hành động lệch lạc, nhằm làm cho cán bộ, đảng 

viên và nhân dân thấm nhuần hơn nữa ý thức kháng chiến lâu dài, dựa vào sức 

mình là chính, nhận thức rõ hơn nữa các loại kẻ thù, đồng chí Trƣờng-Chinh đã 

viết bài "Đế quốc Mỹ can thiệp thẳng vào vấn đề Đông Dương"đăng trên báo Sự 

thật
46

, và hàng loạt bài trên trang mục "Nhận định đúng để hành động đúng", nhƣ 

bài "Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công"
47

, phân 

tích rõ "Thế nào là tổng phản công", "Muốn thực hiện tổng phản công, phải hoàn 

thành nhiệm vụ tổng phản công", "Bao giờ chuyển sang phản công?", đồng thời 

phê phán tƣ tƣởng nóng vội muốn tổng phản công ngay và phê phán tƣ tƣởng bi 

quan khi thấy địch có một số cố gắng mới và ta gặp khó khăn mới. Đồng chí 

Trƣờng-Chinh cũng nêu lên phƣơng châm đúng đắn về xây dựng lực lƣợng vũ 

trang, về tổng động viên, về công tác vùng sau lƣng địch. 

Giữa năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thƣ cho đồng bào và cán bộ Liên khu 

IV, phê bình về sai lầm của cán bộ trong tổng động viên. Trung ƣơng Đảng chỉ thị 

cho Đảng bộ Liên khu IV và các liên khu khác, căn cứ vào Thƣ của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, mà tự phê bình trƣớc quần chúng. Nhờ đó, những lệch lạc về tƣ tƣởng 

và hành động trong Đảng, trong nhân dân bƣớc đầu đƣợc sửa chữa, ý thức kháng 

chiến trƣờng kỳ, tự lực cánh sinh đƣợc quán triệt hơn, mối quan hệ giữa Đảng và 

quần chúng đƣợc tăng cƣờng. 

Mọi mặt trận kháng chiến tiếp tục phát triển vững chắc và giành những thắng lợi 

ngày càng to lớn, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ta triệu tập Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ II. 



Tháng 9-1950, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh gửi thƣ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc 

này Ngƣời đang ở ngoài mặt trận) báo cáo về những công việc mà đồng chí cùng 

Trung ƣơng Đảng đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Đồng chí viết: "Hội 

nghị cán bộ lần thứ bảy đã nhận việc đổi tên Đ
48

. Sau khi thảo luận đổi tên Đảng, 

thì thảo luận những điểm chính trong chính cƣơng...Tôi chuẩn bị tài liệu trình Đại 

hội. Trọng tâm công tác của tôi từ nay đến Đại hội là chuẩn bị văn kiện cho Đại 

hội..."
49

. 

Ngày 25-10-1950, Tổng Bí thƣ chủ trì họp Hội nghị Thƣờng vụ Trung ƣơng bàn về 

công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đồng chí dự 

kiến số lƣợng đại biểu dự Hội nghị, đề nghị số lƣợng uỷ viên Trung ƣơng (chính 

thức, dự khuyết) để Thƣờng vụ cho ý kiến. Hội nghị Thƣờng vụ cũng thảo luận và 

cho ý kiến về những văn kiện sẽ trình bày trƣớc Đại hội
50

. 

Càng gần đến ngày Đại hội Đảng, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh càng phải tập trung 

trí tuệ và công sức để giải quyết nhiều công việc hệ trọng của Đảng. Giữa tháng 1-

1951, kế hoạch tổ chức Đại hội do đồng chí Trƣờng-Chinh và Ban Thƣờng vụ 

Trung ƣơng Đảng báo cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đƣợc Ngƣời đồng ý trong 

thƣ gửi cho Đại hội trù bị của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu khi tổ chức 

Đại hội trù bị, các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện và nhấn 

mạnh: "Đại hội ta là Đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính của Đại hội ta là đẩy 

kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vậy 

việc thảo luận cần đặt trọng tâm vào hai việc đó"
51

. 

Đến đầu năm 1951, công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng càng đƣợc 

tiến hành gấp rút. Ngày 18-1-1951, Trung ƣơng Đảng triệu tập phiên họp trù bị Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đồng chí Trƣờng-Chinh báo cáo trƣớc 

phiên họp trù bị tình hình chuẩn bị Đại hội. Sau khi nghe Tổng Bí thƣ và đồng chí 

Hoàng Quốc Việt báo cáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Các đại biểu dự Đại hội 



cần tập trung thảo luận những vấn đề chính; báo cáo cần tập trung phân tích sự cần 

thiết thống nhất Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt làm một. 

Ngày 1-2-1951, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng họp một lần nữa để kiểm điểm 

lần cuối tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

5.3. Tổng Bí thƣ Đảng Lao động Việt Nam 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp giữa lúc tình hình quốc tế và 

tình hình trong nƣớc có những chuyển biến lớn. 

Từ năm 1950, ba dòng thác cách mạng trên thế giới phát trển mạnh mẽ. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa đƣợc củng cố và tăng cƣờng về mọi mặt. Sau khi hoàn 

thành khôi phục kinh tế, các nƣớc xã hội chủ nghĩa bƣớc vào thời kỳ phát triển 

kinh tế có kế hoạch. Liên Xô bắt tay thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ V (1951-

1955), Trung Quốc hoàn thành khôi phục kinh tế sau chiến tranh và bƣớc vào thực 

hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất. Các nƣớc xã hội chủ nghĩa khác đã căn bản 

hoàn thành hợp tác hoá nông nghiệp và đạt nhiều thành tựu trong xây dựng cơ sở 

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

Các nƣớc xã hội chủ nghĩa ra sức ủng hộ về tinh thần và giúp đỡ về vật chất cho 

cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta. Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục 

phát triển, làm rung chuyển hậu phƣơng của chủ nghĩa đế quốc. Phong trào bảo vệ 

hoà bình thế giới trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi. Ở Đông Dƣơng, 

trƣớc sự lớn mạnh nhanh chóng của lực lƣợng kháng chiến của ta, thực dân Pháp 

ngày càng lâm vào tình thế hết sức khó khăn trong việc kéo dài chiến tranh. 

Về quân sự, địch ở thế bị tấn công liên tiếp, nạn thiếu quân xảy ra ngày càng trầm 

trọng. Về chính trị, cuộc chiến tranh phi nghĩa của chúng gặp phải sự phản đối 

ngày càng lớn của nhân dân Pháp và dƣ luận tiến bộ trên thế giới. Nội bộ thực dân 

Pháp mâu thuẫn, chia rẽ sâu sắc. Nội các Pháp thay đổi liên tiếp. Về kinh tế, nƣớc 



Pháp ngày càng bị lệ thuộc vào Mỹ, nền tài chính của Pháp bị sa sút nghiêm trọng. 

Thực dân Pháp thấy rằng, có thể thua trong cuộc chiến tranh này nếu chỉ riêng với 

lực lƣợng của bản thân chúng. Do bản chất phản động, thực dân Pháp ngoan cố 

tiếp tục cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Đông Dƣơng, dựa vào chính sách cƣớp của, bắt 

ngƣời ở nƣớc ta để đánh lại nhân dân ta; gấp rút tăng cƣờng lực lƣợng, chuẩn bị 

phản công để giành lại quyền chủ động sau thất bại trong chiến dịch Thu - Đông 

1950. 

Về phía ta, sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc đang trên đà thắng lợi. Sau chiến 

thắng Biên giới Thu - Đông 1950, các thứ quân trƣởng thành, phong trào kháng 

chiến trong cả nƣớc lên cao, tƣ tƣởng cách mạng tiến công phát huy mạnh. Sự chỉ 

đạo chiến lƣợc quân sự của Đảng thu đƣợc nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình 

lãnh đạo chiến tranh. Cách mạng Việt Nam nối liền với cách mạng thế giới và 

đƣợc sự cổ vũ của nhân dân nhiều nƣớc, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô. Giai 

đoạn mới của cuộc kháng chiến đặt ra nhiều vấn đề lớn: tổ chức hậu phƣơng để 

bảo đảm cho cuộc chiến tranh ở trình độ tác chiến tập trung trên quy mô lớn, nâng 

cao sức chiến đấu của bộ đội; tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng 

chiến và xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Trải qua 15 năm kể từ khi Đảng tiến hành Đại hội lần thứ I (3-1935), biết bao biến 

đổi đã diễn ra trên thế giới và Đông Dƣơng. Cách mạng và kháng chiến của nhân 

dân Việt Nam, Lào và Campuchia đã giành đƣợc thắng lợi có ý nghĩa chiến lƣợc 

và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 

1945, nhiều vấn đề cơ bản về chiến lƣợc, sách lƣợc đặt ra đòi hỏi Đảng phải xác 

định. Thực tiễn phong phú của cách mạng đòi hỏi Đảng phải kịp thời tổng kết, 

khẳng định. Tình hình mới đặt ra cho Đảng ta vấn đề phải tiếp tục hoàn chỉnh và 

bổ sung đƣờng lối cách mạng cho phù hợp, đồng thơi phải xác định kịp thời những 

chính sách và biện pháp đƣa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 



Từ tháng 11-1945, mặc dù bị buộc phải rút vào hoạt động bí mật, nhƣng trên thực 

tế, Đảng ta vẫn lãnh đạo cuộc kháng chiến về mọi mặt. Là một Đảng nắm chính 

quyền, chức năng, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và nguyên tắc sinh hoạt của 

Đảng cũng phải thay đổi cho phù hợp với tình hình mới, nhƣng trong điều kiện 

chƣa hoạt động công khai, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Từ năm 1930 trở 

đi, Đảng Cộng sản Đông Dƣơng là ngƣời tổ chức và lãnh đạo cách mạng ba nƣớc 

Đông Dƣơng. Đến năm 1951, cách mạng và kháng chiến của ba nƣớc Việt Nam, 

Lào, Campuchia có những bƣớc phát triển riêng biệt, đòi hỏi phải có đƣờng lối, 

chính sách và tổ chức Đảng phù hợp với đặc điểm mỗi nƣớc và trên cơ sở phối hợp 

hành động chung giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó đòi hỏi Đảng Cộng sản Đông Dƣơng 

phải đƣợc tổ chức lại. Những vấn đề cấp thiết nêu trên của cách mạng và kháng 

chiến phải đƣợc giải quyết trong một Đại hội Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ II của Đảng đƣợc triệu tập nhằm đáp ứng những đòi hỏi bức thiết đó. 

Từ ngày 11 đến 19-2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng 

sản Đông Dƣơng họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. 

Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 

766.349 đảng viên trong toàn Đảng. Trong bức thƣ gửi Đại hội trù bị trƣớc đó, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ nhiệm vụ của Đại hội: đại hội ta là Đại hội kháng 

chiến. Nhiệm vụ chính của Đại hội ta là đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn 

và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vậy việc thảo luận cần đặt trọng tâm vào 

hai việc đó"
52

. 

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Tôn Đức Thắng, Đại hội đã nghe và thảo luận 

Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo cáoHoàn thành giải phóng dân 

tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội (còn gọi là Luận cƣơng 

cách mạng Việt Nam) của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh; Báo cáo về tổ chức và Điều 

lệ Đảng; Báo cáo bổ sung về Mặt trận dân tộc thống nhất, chính quyền dân chủ 



nhân dân, quân đội nhân dân, kinh tế - tài chính, về văn nghệ và một số tham luận 

khác. 

Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát cuộc vận động cách mạng 

thế giới và cách mạng Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX, khẳng định đƣờng lối 

của Đảng là đúng, cán bộ đảng viên ta tận tuỵ hy sinh, đi sát quần chúng. Nhiệm 

vụ chính của cách mạng Việt Nam lúc này là đƣa kháng chiến đến thắng lợi hoàn 

toàn và đã đến lúc "chúng ta phải có một Đảng công khai, tổ chức hợp với tình 

hình thế giới và tình hình trong nƣớc, để lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho đến thắng 

lợi, Đảng đó lấy tên Đảng Lao động Việt Nam"
53

. 

Trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn của hơn 20 năm lãnh đạo cách 

mạng nƣớc ta, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của phong trào 

cách mạng thế giới, trong báo cáo Luận cương cách mạng Việt Nam, đồng chí 

Trƣờng-Chinh thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng trình bày trƣớc Đại hội toàn 

bộ đƣờng lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

Báo cáo phân tích xã hội Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám và trong kháng 

chiến chống Pháp là xã hội có ba tính chất: dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa 

và nửa phong kiến với hai vùng khác nhau là vùng tự do và vùng địch kiểm soát. 

Vì vậy, trong xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam 

với bọn đế quốc xâm lƣợc và bè lũ tay sai của chúng; mâu thuẫn giữa nhân dân 

Việt Nam chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến; mâu thuẫn giữa 

giai cấp công nhân với giai cấp tƣ sản trong nƣớc. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt 

Nam với đế quốc xâm lƣợc cùng bọn bù nhìn tay sai của chúng là mâu thuẫn cơ 

bản nhất. Mâu thuẫn ấy đang diễn ra dƣới hình thức quyết liệt là chiến tranh. Đối 

tƣợng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc và thế lực phong kiến. 



Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lƣợc, 

làm cho nƣớc Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất, xoá bỏ hình thức bóc lột 

phong kiến, làm cho ngƣời cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây 

cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong 

kiến khăng khít với nhau. Nhƣng trọng tâm của cách mạng trong giai đoạn hiện tại 

là giải phóng dân tộc. Kẻ thù cụ thể trƣớc mắt của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc 

xâm lƣợc và bè lũ tay sai. Mũi nhọn của cách mạng chủ yếu chĩa vào bọn đế quốc 

xâm lƣợc. 

Luận cƣơng chỉ rõ: "Nhiệm vụ phản phong kiến nhất định phải làm đồng thời 

với nhiệm vụ phản đế, nhưng làm có kế hoạch từng bước, để vừa phát triển lực 

lượng cách mạng của nhân dân, vừa giữ vững được khối đại đoàn kết toàn dân 

đặng kháng chiến, tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, hoàn thành giải phóng dân 

tộc"
54

. Nhiệm vụ dân tộc (phản đế) và nhiệm vụ dân chủ (phản phong) khăng khít 

với nhau. "Song lúc này phải tập trung mọi lực lƣợng để kháng chiến đặng hoàn 

thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc"
55

. Đó là trọng tâm, song Luận cƣơng cũng 

nhấn mạnh rằng: "Nhiệm vụ dân chủ cũng phải làm, nhƣng chỉ có thể làm trong 

phạm vi không có hại mà lại có lợi cho việc tập trung lực lượng, hoàn thành nhiệm 

vụ giải phóng dân tộc"
56

. 

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng lúc này, đồng thời căn 

cứ vào thái độ chính trị của các giai cấp trong xã hội Việt Nam, báo cáo Luận 

cương về cách mạng Việt Nam chỉ rõ lực lƣợng cách mạng Việt Nam bao gồm: giai 

cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tƣ sản và giai cấp tƣ sản dân tộc. 

Động lực của cách mạng Việt Nam bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân 

và giai cấp tiểu tƣ sản, chủ yếu là công nhân và nông dân. Lực lƣợng lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam là giai cấp công nhân. 



Cuộc cách mạng nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến do nhân dân tiến hành, 

trong đó công nông là động lực chủ yếu và do giai cấp công nhân lãnh đạo gọi 

là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Bàn về triển vọng của cách mạng Việt Nam, Luận cương nêu rõ: con đƣờng phát 

triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhƣng con 

đƣờng tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những hình thái đặc biệt phù hợp 

với những điều kiện cụ thể của nó. Hình thức của Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay là 

cộng hoà dân chủ, nội dung của nó là chuyên chính dân chủ nhân dân. Khi cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì 

chuyên chính dân chủ nhân dân chuyển thành chuyên chính vô sản. Hình thức nhà 

nƣớc cộng hoà dân chủ vẫn có thể tồn tại lâu dài, hoặc một thời gian khi nôi dung 

của nó đã đổi thành chuyên chính vô sản. 

Căn cứ vào tình hình thế giới và tình hình trong nƣớc, căn cứ vào nhiệm vụ và tính 

chất của cách mạng nƣớc ta, bản báo cáo nêu lên 12 chính sách của Đảng trong 

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bao gồm: 

- Đẩy mạnh kháng chiến đến toàn thắng, tiêu diệt bọn đế quốc xâm lƣợc và bè lũ 

tay sai, làm cho nƣớc Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất. 

- Thi hành từng bƣớc chính sách ruộng đất, tiến tới thực hiện khẩu hiệu ngƣời cày 

có ruộng, xoá bỏ các hình thức bóc lột phong kiến và nửa phong kiến ở nƣớc ta. 

- Xây dựng, củng cố và phát triển chế độ dân chủ nhân dân về chính trị, kinh tế và 

văn hoá; chuẩn bị tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

- Củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc xâm lƣợc. 

- Xây dựng và phát triển quân đội nhân dân. 

- Chính sách dân tộc. 



- Chính sách đối với tôn giáo. 

- Chính sách đối với vùng địch chiếm. 

- Chính sách đối với ngoại kiều. 

- Chính sách đối ngoại. 

- Ra sức ủng hộ cách mạng Cao Miên và cách mạng Lào. 

- Tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và độc lập dân tộc của 

nhân dân thế giới. 

Luận cương về cách mạng Việt Nam là một văn kiện lịch sử rất quan trọng của 

Đảng, thể hiện sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, quán 

triệt sâu sắc tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về con đƣờng cách mạng Việt Nam. Với tầm 

nhìn bao quát, tƣ duy chính trị sắc bén, Đảng ta đã bổ sung, hoàn chỉnh và phát 

triển lý luận của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công 

nhân lãnh đạo, tiến hành trong điều kiện một nƣớc thuộc địa, nửa phong kiến, 

trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tƣ bản lên chủ nghĩa xã hội, ở một dân tộc có 

truyền thống kiên cƣờng bất khuất hàng nghìn năm chống xâm lƣợc. Điều đó định 

hƣớng cho những chủ trƣơng, chính sách cụ thể của 1 Đảng trong cách mạng dân 

tộc dân chủ, là phƣơng hƣớng phấn đấu cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 

đƣa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

Nội dung cơ bản của Luận cương về cách mạng Việt Nam đƣợc đúc kết 

trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam đƣợc Đại hội lần thứ II của Đảng 

thông qua. Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Điều lệ mới của Đảng và Nghị 

quyết đƣa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Điều 

lệ Đảng nêu rõ: "Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt 

Nam và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân 

chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, 



hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, 

thiểu số Việt Nam"
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Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ƣơng mới gồm 19 uỷ viên chính thức và 10 

uỷ viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ƣơng bầu ra Bộ Chính trị gồm bảy uỷ 

viên chính thức, một uỷ viên dự khuyết và bầu Ban Bí thƣ. Đồng chí Hồ Chí Minh 

đƣợc bầu là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh đƣợc bầu làm Tổng Bí thƣ của 

Đảng Lao động Việt Nam. 

Tháng 2-1951, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh tròn 44 tuổi. 

Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đƣợc bầu hợp thức trong một 

đại hội có đầy đủ đại biểu toàn quốc. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 

hai kỳ đại hội Ban Chấp hành Trung ƣơng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị 

quyết của Đại hội, bổ sung chủ trƣơng chính sách mới cho thích hợp với những 

biến đổi mới của tình hình, để biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực, đƣa 

kháng chiến đến thắng lợi
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. 

Trong quá trình chấp hành Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ƣơng tiếp tục giải quyết nhiều 

vấn đề do yêu cầu thực tiễn của cuộc kháng chiến đặt ra trên tất cả các lĩnh vực. 

Ngày 3-3-195l, thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ II, Đảng Lao động Việt 

Nam chính thức ra mắt quốc dân, công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc. 

Trong buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Tổng Bí thƣ Trƣờng-

Chinh trình bày tôn chỉ, mục đích chính cƣơng mới của Đảng và nhấn mạnh: Đảng 

Lao động Việt Nam đứng trong Mặt trận dân tộc thống nhất, nguyện đoàn kết chặt 

chẽ, cộng tác thân mật với các đảng phái, các đoàn thể và nhân sĩ yêu nƣớc trong 

mặt trận để kháng chiến và kiến quốc
59

. 



Đảng ta ra hoạt động công khai là sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu thắng lợi 

mới của cách mạng, tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, một bảo đảm để đẩy mạnh 

cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. 

Cùng với việc củng cố sức mạnh của Đảng, vấn đề tăng cƣờng khối đoàn kết dân 

tộc, trên cơ sở liên minh công nông và trí thức vững chắc do giai cấp công nhân 

lãnh đạo đƣợc Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh hết sức quan tâm. 

Sau ba năm chuẩn bị, theo chủ trƣơng của Đảng, từ ngày 3 đến 7-3-1951, Đại hội 

toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã đƣợc tiến hành
60

. Đại hội đã thống 

nhất tổ chức Việt Minh và Hội Liên Việt thành một  Mặt trận lấy tên là Mặt trận 

Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Mặt trận bao gồm tất 

cả các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái các cá nhân yêu nƣớc, nhằm kết chặt khối đại 

đoàn kết toàn dân. 

Tuyên ngôn của Đại hội ghi rõ mục đích của Mặt trận Liên Việt là đánh đuổi thực 

dân Pháp, can thiệp Mỹ và trừng trị bọn phản quốc, thực hiện một nƣớc Việt Nam 

thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, phú cƣờng và gây sức vào bảo vệ hoà bình, dân 

chủ thế giới. 

Trong bài phát biểu tại Đại hội về "Chính sách Mặt trận dân tộc thống nhất của 

Đảng", đồng chí Trƣờng-Chinh phân tích: Mặt trận của chúng ta là Mặt trận dân 

tộc không phải là Mặt trận nhân dân. Mặt trận dân tộc thống nhất của ta là khối 

đoàn kết giữa bốn giai cấp trong nhân dân: giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, 

giai cấp tiểu tƣ sản, giai cấp tƣ sản dân tộc và một số địa chủ yêu nƣớc, dựa trên cơ 

sở liên minh công nông... Chính sách của mặt trận dựa trên nguyên tắc: đoàn kết 

thành thật, nhân nhƣợng lẫn nhau, hợp tác lâu dài, giúp nhau cùng tiến bộ. Đồng 

chí cho rằng: Muốn đoàn kết phải nhân nhƣợng lẫn nhau, nhƣng nhân nhƣợng phải 

có nguyên tắc, tức là lấy lợi ích của cách mạng, quyền lợi của nhân dân làm tiêu 

chuẩn. Nhân nhƣợng cốt nâng cao ý thức cách mạng của quần chúng nhân dân, làm 



cho đại đa số nhân dân hăng hái, tích cực tham gia kháng chiến, kiến quốc và sự 

liên minh của các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận không phải bằng lời nói suông 

mà phải bằng hành động chung nếu không sẽ không thành mặt trận. Muốn hành 

động chung, Mặt trận cần có một Cƣơng lĩnh chung dựa trên cơ sở dân tộc độc lập 

và dân chủ nhân dân. Sau khi nêu lên những nhiệm vụ trƣớc mắt của Mặt trận ở 

Việt Nam, đồng thời chỉ rõ mối quan hệ giữa các Mặt trận dân tộc thống nhất ở 

Đông Dƣơng, đồng chí Trƣờng-Chinh xác định: Về tổ chức thì mỗi mặt trận có tổ 

chức độc lập của mình, nhƣng hành động theo một cƣơng lĩnh tối thiểu chung 

chống đế quốc, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tƣơng trợ, hợp tác với nhau, tôn 

trọng lẫn nhau. Bên trên có thể tổ chức một cơ quan liên lạc của ba mật trận. 

Những tƣ tƣởng chỉ đạo của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh là một cơ sở quan trọng 

cho sự thống nhất mặt trận ở nƣớc ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Cùng với đƣờng lối kháng chiến đƣợc xây dựng trên mọi lĩnh vực, việc thống nhất 

mặt trận dân tộc làm cho lực lƣợng cách mạng nƣớc ta phát triển lên một tầm cao 

mới. 

Trung tuần tháng 3-1951, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ II 

của Đảng và giải quyết một số công tác cấp bách trƣớc mắt, dƣới sự chủ tọa của 

Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ƣơng 

phân tích tình hình và đề ra những nhiệm vụ trƣớc mắt; quyết định về những vấn 

đề quân sự, kinh tế tài chính, về vấn đề bảo vệ hòa bình thế giới và về bộ máy và lề 

lối làm việc của Trung ƣơng Đảng
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. 

Từ ngày 27 tháng 9 đến 5-10-1951, để tiếp tục hoàn chỉnh và cụ thể hoá đƣờng lối 

kháng chiến, kiến quốc trong năm 1951-1952, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành 

Trung ƣơng đã họp và ra Nghị quyết Về tình hình và nhiệm vụ chung và Về nhiệm 

vụ quân sự trước mắt. Hội nghị xác định: Căn cứ vào tình hình của địch và ta, để 

đẩy cuộc kháng chiến tiến mạnh trong thời gian tới, phải làm ba nhiệm vụ là: 



"-... ra sức tiêu diệt sinh lực của địch tiến tới giành ƣu thế quân sự, phá kế hoạch 

phòng ngự của địch ở trung châu Bắc Bộ. 

-...ra sức phá âm mƣu của địch: lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt 

đánh người Việt. 

-... củng cố và phát triển sức kháng chiến của toàn quốc, toàn dân, củng cố và phát 

triển đoàn kết"
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. 

Các nhiệm vụ lớn này có liên quan mật thiết với nhau, bao trùm toàn bộ công tác 

của Đảng: quân sự, công tác ở vùng tạm bị chiếm và vùng du kích, công tác kinh tế 

tài chính, tuyên huấn - văn giáo, mặt trận và dân vận, bảo vệ hòa bình thế giới và 

công tác đảng... 

Tiếp sau Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ƣơng, từ ngày 22 đến 28-4-

1952, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã họp nhằm đẩy 

mạnh chuẩn bị tổng phản công. Hội nghị hoàn toàn tán thành ba nhiệm vụ lớn 

đƣợc xác định từ Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ƣơng và đƣợc Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nêu ra: "Đánh địch về mặt quân sự và chính trị là để tiêu hao lực 

lƣợng địch. Tăng gia sản xuất và tiết kiệm là để nuôi dƣỡng lực lƣợng ta; mà phải 

nuôi dƣỡng lực lƣợng ta để tiêu diệt lực lƣợng địch. Cho nên ba nhiệm vụ ấy phải 

cùng tiến hành với nhau"
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Để hoàn thành ba nhiệm vụ lớn trên, Hội nghị xác định bốn công tác chính là: 

Thực hiện kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm; Giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu 

tranh vùng sau lƣng địch; Chấn chỉnh quân đội và Chỉnh Đảng. Trong thời gian 

này, để đẩy mạnh kháng chiến, Đảng ta coi công tác chỉnh Đảng, chỉnh quân là 

công tác trung tâm. 

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh 

trình bày bản báo cáo "Mặt trận dân tộc thống nhất và vấn đề đại đoàn kết". Nhắc 



lại những quan điểm, chính sách lớn của Đảng về Mặt trận và về đại đoàn kết dân 

tộc đã đƣợc trình bày ở Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên việt, Tổng Bí thƣ 

khẳng định: "Chính sách Mặt trận dân tộc thống nhất là một trong những chính 

sách lớn của Đảng. Mặt trận dân tộc thống nhất là một trong những cái quyết định 

thắng lợi của cách mạng ở các nƣớc thuộc địa và nửa thuộc địa. Mặt trận Liên Việt 

là một trong những trụ cột của Nhà nƣớc Cộng hoà Dân chủ Việt Nam; đồng thời 

là một bộ phận của khối liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào của Mặt trận hoà 

bình, dân chủ thế giới"
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Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng, vấn đề Mặt trận dân tộc thống nhất là vấn đề 

bạn đồng minh của giai cấp công nhân và "tranh thủ quần chúng, kiếm thêm nhiều 

bạn đồng minh cho giai cấp công nhân là một vấn đề quan trọng vào bậc nhất của 

ta"
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. Để Mặt trận dân tộc thống nhất kháng chiến ngày càng phát triển sâu rộng, 

Mặt trận đó phải "đặt trên cơ sở vững chắc của khối công nông liên minh và dưới 

sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng"
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Cùng với việc chỉ rõ những luận điểm hết sức quan trọng và cơ bản của Đảng ta về 

vấn đề mật trận dân tộc thống nhất và vấn đề đại đoàn kết, đồng chí Trƣờng-Chinh 

đã phê phán những nhận thức mơ hồ, coi nhẹ Mặt trận, từ đó "sinh ra nhiều khuynh 

hƣớng sai lầm trong khi thi hành chính sách Mặt trận của Đảng", trong đó sai lầm 

"khuyết điểm chính là không chú trọng củng cố công nông liên minh,... đoàn kết 

mà quên đấu tranh". Đồng chí cho rằng để chấn chỉnh những khuyết điểm, yếu 

kém đó, để tăng cƣờng công tác Mặt trận, "cần chỉnh đốn tƣ tƣởng cán bộ trƣớc"
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. 

Những luận điểm của Tổng Bí thƣ nêu lên trong bản báo cáo "Mặt trận dân tộc 

thống nhất và vấn đề đại đoàn kết" đã góp phần quan trọng khắc phục những biểu 

hiện lệch lạc trong tƣ duy và hành động về xây dựng mặt trận và khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, qua đó thực hiện thống nhất hành động giữa các đoàn thể và cá nhân 

theo một chƣơng trình chung của Mặt trận, nâng cao vai trò lãnh đạo và tác phong 



công tác của Đảng đối với Mặt trận, tăng cƣờng tập hợp mọi lực lƣợng dân tộc và 

dân chủ vào một mặt trận thống nhất để trƣờng kỳ kháng chiến, xây dựng nƣớc 

Việt Nam độc lập thống nhất, dân chủ, tự do, phú cƣờng. 

Thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Trung ƣơng, sức mạnh chiến đấu của các lực 

lƣợng vũ trang, nền kinh tế - tài chính phục vụ kháng chiến, vai trò lãnh đạo của 

Đảng đã đƣợc củng cố và tăng cƣờng, nhằm bảo đảm cho các yêu cầu mới của 

cuộc kháng chiến. 

Trong những năm 1951-1953, đi đôi với những thắng lợi về chính trị, mặt trận 

quân sự cũng giành đƣợc nhiều trận thắng lớn. 

Tháng 2-1952, chiến thắng của quân và dân ta ở Hoà Bình và các mặt trận vùng 

sau lƣng địch dã giải phóng một vùng rộng lớn liên hoàn ở các tỉnh đồng bằng và 

trung du Bắc Bộ, làm phá sản ý đồ của thực dân Pháp hòng giành lại thế chủ động 

trên chiến trƣờng Bắc Bộ. 

Mùa Thu 1952, quân ta mở chiến dịch Tây Bắc nhằm ba mục đích: tiêu diệt sinh 

lực địch, giải phóng đồng bào Tây Bắc khỏi ách áp bức bóc lột, giải phóng một 

vùng đất đai rộng lớn. Phối hợp với chiến trƣờng chính Tây Bắc, quân ta còn mở 

các mặt trận ở đồng bằng và các tỉnh vùng sau lƣng địch. 

Cuối năm 1952, chiến dịch kết thúc thắng lợi. Chiến thắng Tây Bắc có một ý nghĩa 

vô cùng quan trọng, giải phóng hầu hết khu Tây Bắc rộng lớn, một vùng chiến lƣợc 

quan trọng, phá tan âm mƣu lập "Xứ Thái tự trị" của thực dân Pháp. 

Cùng với đà thắng lợi về quân sự, nhân dân ta cũng đạt đƣợc nhiều kết quả quan 

trọng về mặt kinh tế. Phong trào tăng gia sản xuất đƣợc đẩy mạnh. Một nền kinh tế 

kháng chiến của nhân dân đƣợc xây dựng. Xây dựng và tăng cƣờng lực lƣợng 

kháng chiến là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng ta trong quá 

trình lãnh đạo cuộc kháng chiến trƣờng kỳ chống thực dân Pháp. Chính vì vậy, chủ 



trƣơng thi hành chính sách giảm tô, giảm tức và nhiều chính sách khác nhằm hạn 

chế dần sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến, cải thiện một phần đời sống 

nông dân - thành phần chủ yếu của lực lƣợng vũ trang lúc đó - đã đƣợc thực hiện. 

Tuy nhiên, cuộc kháng chiến càng phát triển, những biện pháp giảm tô, giảm tức là 

không đủ để bồi dƣỡng sức dân, tăng cƣờng lực lƣợng. Do đó, vào giai đoạn cuối 

của cuộc kháng chiến, Đảng ta đã quyết định thực hiện cải cách ruộng đất tại một 

số nơi thuộc vùng tự do ở Việt Bắc, Liên khu IV, mở đầu cho các đợt cải cách 

ruộng đất sau này. 

Bƣớc vào năm 1953, trƣớc những thắng lợi to lớn của quân và dân ta trên khắp các 

chiến trƣờng, một cục diện mới đƣợc mở ra ngày càng có lợi cho ta và bất lợi cho 

thực dân Pháp. Điều đó đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với việc tăng 

cƣờng tiềm lực mọi mặt lớn hơn nữa nhằm phục vụ cuộc kháng chiến đang trên đà 

thắng lợi. 

Trƣớc tình hình đó, từ ngày 25 đến 30-1-1953, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

triệu tập Hội nghị lần thứ tƣ. 

Tại Hội nghị này, tiếp sau báo cáo về "Tình hình trƣớc mắt và nhiệm vụ cải cách 

ruộng đất" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đọc báo cáo nêu 

rõ mục đích, ý nghĩa, phƣơng châm, phƣơng pháp và kế hoạch thực hiện chính 

sách cải cách ruộng đất. Đồng chí chỉ ra nhiệm vụ cụ thể trƣớc mắt trong năm 1953 

là phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức chuẩn bị để sang năm 

1954 sẽ tiến hành cải cách ruộng đất ở vùng tự do. 

Theo đề nghị cua Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, Hội nghị lần thứ tƣ Ban Chấp hành 

Trung ƣơng tập trung thảo luận công tác phát động quần chúng thực hiện giảm tô, 

giảm tức trong năm 1953 và thảo luận, góp ý cho Dự thảo Cương lĩnh cải cách 

ruộng đất. 



Từ ngày 25 tháng 2 đến 1-3-1953, Ban Thƣờng trực Quốc hội và Uỷ ban Liên Việt 

toàn quốc đã họp Hội nghị liên tịch, nghiên cứu, thảo luận báo cáo "Phóng tay phát 

động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất" do đồng chí Trƣờng-Chinh trình 

bày và đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phát động quần chúng thực hiện chính 

sách này. 

Sau khi Dự thảo Cương lĩnh cải cách ruộng đất đƣợc thảo luận trong toàn Đảng, 

đƣợc các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phƣơng tham gia góp ý, từ ngày 14 đến 

ngày 23-11-1953, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ƣơng và Hội nghị 

toàn quốc lần thứ nhất (khoá II) của Đảng đƣợc triệu tập để bàn về cải cách ruộng 

đất. 

Trên cơ sở nhất trí với báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Tình hình trƣớc mắt 

và nhiệm vụ cải cách ruộng đất", đồng chí Trƣờng-Chinh đã trình bày báo cáo 

"Thực hiện cải cách ruộng đất", làm rõ về nguyên nhân phải tiến hành cải cách 

ruộng đất, nội dung chính sách cải cách ruộng đất và phƣơng pháp thực hiện cải 

cách ruộng đất ở nƣớc ta trong điều kiện kháng chiến. Đồng chí chỉ rõ, chính sách 

ruộng đất của Đảng và Chính phủ ta nhằm xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của 

thực dân, phong kiến, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, thực hiện 

khẩu hiệu ngƣời cày có ruộng; giải phóng sức sản xuất khỏi quan hệ phong kiến, 

tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực sản xuất, xây dựng cơ sở kinh tế dân chủ nhân 

dân; cải thiện đời sống nông dân, bồi dƣỡng lực lƣợng kháng chiến; đập tan uy thế 

chính trị của địa chủ phong kiến, thực hiện ƣu thế chính trị của nông dân, chỉnh 

đốn các tổ chức dân, quân, chính, Đảng. Việc thực hiện cải cách ruộng đất phải căn 

cứ vào tình hình cụ thể của cuộc kháng chiến, của từng địa phƣơng để tiến hành 

theo ba bƣớc: 



"1. Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia lại ruộng công và sử dụng 

ruộng vắng chủ; tập trung mũi nhọn của chính sách ruộng đất vào bọn đế quốc và 

bè lũ phong kiến phản động nhất. 

2. Giảm tô, giảm tức, hoãn nợ và xoá nợ, làm yếu thế lực kinh tế và bƣớc đầu hạ uy 

thế chính trị của giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn, bƣớc đầu bồi dƣỡng lực 

lƣợng nông dân lao động. 

3. Cải cách ruộng đất, xoá bỏ quyền phong kiến chiếm hữu ruộng đất, tiêu diệt thế 

lực chính trị của phong kiến, thực hiện khẩu hiệu ngƣời cày có ruộng và nông dân 

lao động hoàn toàn làm chủ nông thôn"
68

. 

Ba bƣớc trên có quan hệ biện chứng, tác động hữu cơ lẫn nhau, "Bƣớc thứ nhất 

chuẩn bị cho bƣớc thứ hai, bƣớc thứ hai chuẩn bị cho bƣớc thứ ba"
69

. 

Phƣơng pháp, phƣơng châm của công tác phát động quần chúng thực hiện cải cách 

ruộng đất; vấn đề phân hoá giai cấp địa chủ; tập hợp mọi lúc lƣợng chống phong 

kiến trong phát động quần chúng; vấn đề phân định thành phần giai cấp; chỉ rõ 

phạm vi cải cách ruộng đất ở những nơi có đủ điều kiện cũng đƣợc xác định rõ 

ràng
70

. Vấn đề phát động quần chúng phải có kế hoạch, làm từng bƣớc, có trật tự, 

có lãnh đạo; công tác chuẩn bị phá kỹ về mọi mặt (chuẩn bị chính sách; chuẩn bị tƣ 

tƣởng; chuẩn bị tổ chức - kể cả chuẩn bị cán bộ); vấn đề giúp đỡ nông dân đẩy 

mạnh sản xuất sau cải cách ruộng đất, trong đó chú trọng ổn định quan hệ sản xuất 

mới ở nông thôn; giúp nông dân giải quyết khó khăn về sản xuất; vận động nông 

dân phát triển các tổ chức tổ đổi công, tổ sản xuất, và xã dân tín dụng; kế hoạch 

hƣớng dẫn cho nông dân sản xuất, giúp đỡ cải tiến kỹ thuật... cũng đƣợc chỉ ra. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh xác định "mục đích của Đảng trong việc lãnh đạo nhân 

dân là do phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất mà phát huy lực 

lƣợng to lớn của nông dân, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến. Song phải 



nhằm đưa nông dân vào con đường xã hội chủ nghĩa vì chỉ có chủ nghĩa xã hội 

mới làm cho nông dân đƣợc hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ ngƣời bóc lột ngƣời 

và khỏi phƣơng thức sản xuất lạc hậu"
71

. Vì vậy, phải củng cố và tăng cƣờng sự 

lãnh đạo của Đảng trong cải cách ruộng đất, phải thật sự chỉnh đốn chi bộ của 

Đảng ở nông thôn khắc phục tƣ tƣởng coi thƣờng việc xây dựng chi bộ trong cải 

cách ruộng đất" và "Tăng cường lãnh đạo và rèn luyện cán bộ trong cải cách 

ruộng đất"
72

. Trong công tác lãnh đạo cần đặc biệt chú ý, phải làm thế nào để vừa 

tiến hành cải cách ruộng đất thành công, vừa tiến hành mọi công tác kháng chiến 

đƣợc thuận lợi, đó là việc chỉnh đốn những tƣ tƣởng sai lầm về cải cách ruộng đất 

(chống tƣ tƣởng hữu khuynh và tả khuynh); lãnh đạo phong trào theo vết dầu loang 

và tiến hành từng đợt một; kết hợp công tác cải cách ruộng đất với các công tác 

khác; thành lập những uỷ ban cải cách ruộng đất từ trung ƣơng đến tỉnh và có 

nhiệm vụ thi hành Luật cải cách ruộng đất của Quốc hội và chỉ đạo cụ thể phong 

trào quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất"
73

. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh kết luận: "Cải cách ruộng đất là tiêu diệt chế độ bóc lột 

phong kiến có từ hàng ngàn năn nay ở nƣớc ta, là giải phóng hàng chục triệu nông 

dân nƣớc ta khỏi ách địa chủ phong kiến, giải phóng lực lƣợng sản xuất ở nông 

thôn, tạo điều kiện cho kinh tế quốc dân phát triển, bảo đảm cung cấp cho kháng 

chiến, là phá tan cơ sở xã hội của chủ nghĩa đế quốc ở nƣớc ta, củng cố hậu 

phƣơng của ta, củng cố liên minh công nông, tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, 

củng cố và mở rộng mặt trận, củng cố và phát triển lực lƣợng vũ trang nhân dân, 

củng cố chính quyền dân chủ nhân dân. Cũng nhƣ cuộc kháng chiến, cải cách 

ruộng đất sẽ thay đổi hẳn bộ mặt của xã hội Việt Nam; nó sẽ làm cho nông thôn 

nƣớc ta đổi mới và xã hội Việt Nam tiến một bƣớc dài trên con đƣờng dân chủ 

nhân dân, con đƣờng sẽ dẫn ta đến chủ nghĩa xã hội. Cải cách ruộng đất là một sự 



nghiệp vĩ đại hợp với quy luật phát triển của xã hội Việt Nam ta, hợp với nguyện 

vọng của toàn dân ta. 

Phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất là mở một chiến dịch rộng lớn 

chống phong kiến, đồng thời là một cuộc rèn luyện lớn đối với toàn thể cán bộ và 

đảng viên chúng ta. Toàn đảng phải thống nhất ý chí và hành động để quyết thắng 

trong chiến dịch đó và trƣởng thành nhanh chóng trong cuộc rèn luyện đó"
74

. 

Hội nghị Trung ƣơng lần thứ năm và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất (khoá II) của 

Đảng đã nhất trí thông qua Cương lĩnh ruộng đất
75

,đƣờng lối chung của Đảng ở 

nông thôn, phƣơng châm cải cách ruộng đất, chính sách tịch thu, trƣng thu, trƣng 

mua ruộng đất nhằm xoá bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong 

kiến, chia ruộng đất cho nông dân. 

Chủ trƣơng cải cách ruộng đất, Cương lĩnh ruộng đất của Đảng đã đƣợc Uỷ ban 

Liên Việt toàn quốc tán thành. 

Ngày 4-12-1953, Quốc hội khoá I, kỳ họp thứ ba đã nhất trí thông qua Luật cải 

cách ruộng đất
76

. 

Ngày 19-12-1953, Chủ tịch nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký Sắc lệnh số 

197/SL ban bố Luật cải cách ruộng đất
77

. 

Thực hiện nhiệm vụ trung tâm đó, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thành lập Uỷ 

ban cải cách ruộng đất gồm các đồng chí: Trƣờng-Chinh (Trƣởng ban), Hoàng 

Quốc Việt, Lê Văn Lƣơng và Hồ Viết Thắng. 

Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954, Đảng lãnh đạo nông dân tiến hành năm đợt đấu 

tranh thực hiện giảm tô và một đợt đấu tranh thực hiện cải cách ruộng đất ở các 

vùng tự do. Phù hợp với nguyện vọng của nông dân và toàn thể nhân dân, đồng 

thời đáp ứng đƣợc yêu cầu bức thiết của kháng chiến, chủ trƣơng cải cách ruộng 

đất trong hai năm 1953-1954 đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết 



thắng của quân và dân ta tích cực chi viện cho chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954 

và chiến dịch Điện Biên Phủ. Điều đó đã đƣợc Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh khẳng 

định tại Hội nghị lần thứ tƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng (tháng l-1953): "Thi hành 

cải cách ruộng đất thì sẽ mang lại ảnh hƣởng tốt cho kháng chiến, đẩy kháng chiến 

tiến mạnh"
78

. 

Có thêm sức mạnh của hậu phƣơng cuộc chiến đấu của quân và dân ta trên các 

chiến trƣờng diễn ra với quyết tâm lớn, hiệu suất chiến đấu cao. Những thắng lợi 

của quân và dân ta ở Hoà Bình, Tây Bắc và các chiến trƣờng khác trên cả nƣớc, 

cùng với thắng lợi của nhân dân Lào ở Thƣợng Lào đã đƣa tới những thay đổi to 

lớn về lực lƣợng so sánh giữa ta và địch. 

Đầu năm 1954, trải qua hơn tám năm chiến đấu, lực lƣợng vũ trang nhân dân của 

ta đã lớn mạnh không ngừng, bao gồm lực lƣợng dân quân du kích, bộ đội địa 

phƣơng, bộ đội chủ lực. 

Ở chiến trƣờng chính, quân ta luôn tập trung đƣợc ƣu thế binh lực và giữ quyền 

chủ động tiến công. Hậu phƣơng của ta đƣợc mở rộng và củng cố hơn trƣớc; cuộc 

kháng chiến anh dũng của quân và dân ta tiếp tục nhận đƣợc sự cổ vũ về tinh thần 

và giúp đỡ về vật chất của các nƣớc xã hội chủ nghĩa anh em. Những điều kiện tinh 

thần và vật chất cho việc giành thắng lợi quyết định cuộc kháng chiến đã đƣợc 

chuẩn bị chu đáo, đầy đủ vào Đông - Xuân 1953-1954. 

Về phía địch, thực dân Pháp bị mắc kẹt trong tình thế nguy ngập. Quân đội viễn 

chinh Pháp đang sa vào mâu thuẫn giữa tập trung quân và phân tán, giữa tiến công 

ra vùng tự do và phòng ngự ở vùng chúng kiểm soát, giữa tập trung ra miền Bắc và 

phân tán chiếm đóng ở miền Nam, giữa bảo vệ đồng bằng Bắc Bộ và bảo vệ 

Thƣợng Lào. 



Những khó khăn, bế tắc về kinh tế - xã hội trong nội bộ nƣớc Pháp cũng phát triển 

song song với thất bại về quân sự trên các chiến trƣờng, làm nhụt ý chí xâm lƣợc 

của giới cầm quyền Pháp. Mùa Hè 1953, Chính phủ Pháp mƣu tính một giải thoát 

"danh dự" để thoát khỏi cuộc chiến tranh Đông Dƣơng - bên cạnh biện pháp quân 

sự, tính đến biện pháp thƣơng lƣợng với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 

nhƣng là phải thƣơng lƣợng trên thế mạnh quân sự. 

Tháng 5-1953, Chính phủ Pháp cử H.Nava làm Tổng Chỉ huy quân đội viễn chinh 

Pháp ở Đông Dƣơng. Tháng 7-1953, Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Quốc 

phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Nava nhằm thực hiện ý đồ "chuyển bại 

thành thắng". 

Về phía ta, ngay từ Hội nghị lần thứ tƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng (tháng l-953), 

Đảng đã vạch rõ "Phƣơng hƣớng chiến lƣợc của ta là tạm thời "tránh chỗ mạnh, 

đánh chỗ yếu" để phân tán lực lƣợng địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng 

tự do. Nhƣ thế để tạo điều kiện hoàn toàn giải phóng Bắc Bộ"
79

. 

Trên cơ sở đó, Trung ƣơng Đảng xác định phƣơng hƣớng tác chiến theo cách chủ 

động đáp ứng yêu cầu phát triển của kháng chiến quân đội ta phải đánh địch ở 

những nơi địch sơ hở, đồng thời phải hoạt động mạnh sau lƣng địch"
80

. 

Phƣơng châm tác chiến của quân chủ lực đƣợc nêu rõ: Vận động chiến là chính 

công kiên chiến là phụ. Trên chiến trƣờng sau lƣng địch ở Bắc Bộ và các chiến 

trƣờng ở Trung và Nam thì du kích chiến là chính. Trong báo cáo trình bày tại hội 

nghị, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh giải thích rõ phƣơng châm chỉ đạo kháng chiến 

của Đảng: Ta không chủ quan, khinh địch, không nóng vội, không mạo hiểm. 

Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc. Chắc thắng thì kiên quyết đánh cho kỳ thắng. Không 

chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Nếu chủ quan, mạo hiểm mà một lần thua 

nặng, thì sẽ tai hại lớn. 



Một trong những nhân tố quyết định để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự trên là ra 

sức tăng cƣờng quân đội ta về mọi mặt: về xây dựng và tác chiến cũng nhƣ về công 

tác chính trị tham mƣu và cung cấp. Phải đặc biệt chú trọng công tác chính trị, 

nâng cao giác ngộ chính trị cho cán bộ và chiến sĩ về ý thức giai cấp, về nhiệm vụ 

cách mạng của quân đội nhân dân. Đồng thời, phải rất coi trọng lãnh đạo công tác 

cung cấp, công tác giao thông vận tải và quyết định thành lập Hội đồng cung cấp 

mặt trận. 

Cùng với việc tổ chức chỉnh huấn chính trị, chỉnh đốn tổ chức quân đội, Trung 

ƣơng Đảng chỉ đạo công tác làm cầu đƣờng và giao thông vận tải. 

Các chủ trƣơng và biện pháp chỉ đạo trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều hƣớng 

vào thực hiện khẩu hiệu: "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Các hoạt 

động đó thể hiện tính chủ động sẵn sàng làm thất bại kế hoạch chiến tranh mới của 

thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. 

Hạ tuần tháng 9-1953, khi biết đƣợc kế hoạch Nava, Đại tƣớng Tổng tƣ lệnh Võ 

Nguyên Giáp đã báo cáo kế hoạch của địch với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính 

trị Trung ƣơng Đảng và nhận đƣợc ý kiến chỉ đạo của Ngƣời: Địch muốn chủ 

động, ta buộc chúng phải lâm vào bị động. Địch muốn tập trung quân cơ động thì 

ta có kế hoạch buộc chúng phải phân tán ra mà đánh. 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đƣợc quán triệt trong quá trình hoạch 

định kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tham mƣu để phá kế hoạch Nava. 

Cuối tháng 9-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã họp tại Tín Keo 

(Điềm Mặc, Định Hoá, Thái Nguyên), để bàn về nhiệm vụ quân sự Đông Xuân 

1953-1954. Bộ Chính trị đã đi đến kết luận chủ trƣơng tác chiến Đông - Xuân 

1953-1954 là sử dụng một bộ phận chủ lực mở các cuộc tiến công vào những 

hƣớng địch sơ hở, đồng thời tranh thủ cơ hội tiêu diệt địch ở những hƣớng địch có 



thể đánh sâu vào vùng tự do của ta; trong lúc đó, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở 

khắp các chiến trƣờng sau lƣng địch và tích cực tiến hành mọi sự chuẩn bị cần thiết 

trong nhân dân và bộ đội địa phƣơng, dân quân du kích các vùng tự do để cho chủ 

lực rảnh tay làm nhiệm vụ. 

Trong tình hình chiến trƣờng lúc bấy giờ, Bộ Chính trị vừa xác định phƣơng châm 

chung cho hoạt động quân sự của ta là "tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", 

vừa xác định cụ thể các nguyên tắc chỉ đạo chiến lƣợc và tác chiến: tiêu diệt sinh 

lực địch, bồi dƣỡng lực lƣợng ta; đánh ăn chắc, đánh chắc thắng, đánh tiêu diệt; 

chọn nơi địch sơ hở mà đánh, chọn nơi địch tƣơng đối yếu mà đánh; giữ vững chủ 

động, kiên quyết buộc địch phải phân tán lực lƣợng. 

Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị xem xét và quyết định phƣơng án tác chiến tiêu diệt 

tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do Tổng Quân uỷ báo cáo. Bản báo cáo nêu rõ 

chiến dịch này có nhiều khó khăn, cần ráo riết tập trung lực lƣợng mới làm kịp, 

hoàn thành đƣợc chiến dịch thì thắng lợi này sẽ là một thắng lợi rất lớn. 

Tiếp đó, Tổng quân uỷ trình bày cụ thể nhu cầu sử dụng binh lực, số lƣợng dân 

công, lƣơng thực, thực phẩm, kế hoạch làm đƣờng và phƣơng tiện vận chuyển; thời 

gian tác chiến ở Điện Biên Phủ ƣớc độ 45 ngày. Báo cáo nhấn mạnh: ta có nhiều 

điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng, nhƣng đồng thời cũng 

có nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề cung cấp, mà chủ yếu là vấn 

đề đƣờng sá. 

Phƣơng án tác chiến trên đƣợc Bộ Chính trị nhất trí thông qua và chỉ đạo gấp rút 

thực hiện. Có thể thấy quyết định trên thể hiện rõ quyết tâm của cấp lãnh đạo cao 

nhất theo phƣơng châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành thắng lợi trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ. 



Ngày 1-1-1954, Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập cơ quan lãnh đạo và chỉ huy 

chiến dịch do Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tƣ 

lệnh quân đội làm Tƣ lệnh kiêm Bí thƣ Đảng uỷ chiến dịch. 

Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị trên các chiến trƣờng, hậu phƣơng và vùng 

sau lƣng địch, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân dốc sức tiến hành nhiều hoạt động tổ 

chức lực lƣợng, huy động sức ngƣời, sức của với tinh thần quyết tâm giành thắng 

lợi tại chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Cùng với năm mũi tiến công lớn, ta tiến hành nhiều hoạt động tiến công địch trên 

khắp tác chiến trƣờng và thu nhiều thắng lợi, buộc Nava phải lún sâu vào thế bị 

động, phân tán lực lƣợng để đối phó. 

Từ cuối tháng 11-1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ rất dồn 

dập và khẩn trƣơng. Ngày 26-11-1953, một bộ phận tiền phƣơng Bộ Tổng tƣ lệnh 

lên Lai Châu nghiên cứu tình hình chiến trƣờng, chuẩn bị phƣơng án tác chiến. 

Ngày 9-12-1953, đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó Tổng tham mƣu trƣởng, phụ trách 

tham mƣu cùng cố vấn tham mƣu Trung Quốc - Mai Gia Sinh và một số cán bộ 

bàn cách đánh, sau khi xem xét thuận lợi, khó khăn về nhiều mặt đã nhất trí chọn 

phƣơng án đánh nhanh thắng nhanh. Dự kiến sẽ đánh trong ba đêm hai ngày. 

Ngày 5-1-1954, Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp lên đƣờng tới Điện Biên Phủ. Trƣớc 

lúc ra trận, Đại tƣớng đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngƣời dặn: Trận này rất 

quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thì không 

đánh. 

Chiều ngày 12-1-1954, Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp tới Sở Chỉ huy ở hang Thẩm 

Púa và triệu tập Hội nghị Đảng uỷ mặt trận. Tại Hội nghị, các đảng uỷ viên đều 

nhất trí chọn phƣơng án đánh nhanh thắng nhanh với lý do quân ta đang sung sức, 

quyết tâm cao, có trọng pháo, cao xạ tham gia, chiến đấu, việc cung cấp hậu cần có 



thể đáp ứng đƣợc nhu cầu chiến dịch... Còn đánh dài ngày sẽ gặp nhiều khó khăn 

về cung cấp lƣơng thực, thực phẩm. 

Đại tƣớng không tán thành ý kiến đó, bởi cách đánh nhanh thắng nhanh chƣa đủ cơ 

sở để thực hiện phƣơng châm "chắc thắng mới đánh" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

căn dặn ký và phƣơng án tác chiến đã đƣợc Bộ Chính trị thông qua ngày 6-12-

1953. 

Ngày 26-1-1954, Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp đề nghị chuyển phƣơng châm tác 

chiến "đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" và đƣợc Bộ 

Chính trị đồng ý
81

. Chuyển từ cách đánh ba đêm hai ngày sang cách đánh mới dài 

ngày kéo theo biết bao khó khăn, nhất là việc huy động lƣơng thực, nhân lực vận 

chuyển để cung cấp cho hàng vạn chiến sĩ và dân công mà Đảng, Chính phủ và 

nhân dân phải gắng sức thực hiện. 

Lãnh đạo thực hiện phƣơng án đánh chắc, tiến chắc trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Trung ƣơng Đảng hết 

sức quan tâm chỉ đạo quân đội, các ngành, các địa phƣơng hoàn thành nhiệm vụ 

chiến đấu và phục vụ chiến dịch. 

Ngày 8-2-1954, Bộ Chính trị ra Chỉ thị động viên quân đội và nhân dân tiếp tục 

đánh giặc và phục vụ tiền tuyến. Về nhiệm vụ của quân đội, chỉ thị xác định: 

"Đảng uỷ và cán bộ chỉ huy các cấp của quân đội phải nhận rõ tình hình, thấm 

nhuần sâu sắc chủ trƣơng quân sự của Trung ƣơng, nhận rõ nhiệm vụ nặng nề và 

vẻ vang của quân đội, phát huy truyền thống khắc phục khó khăn, vƣợt mọi gian 

khổ, liên tục chiến đấu anh dũng, ra sức thực hiện chủ trƣơng quân sự của Trung 

ƣơng và kế hoạch tác chiến của Tổng Quân uỷ cho đƣợc thắng lợi"
82

. 

Đối với đảng uỷ các cấp, Bộ Chính trị nêu rõ các nhiệm vụ phải lãnh đạo thực 

hiện: "cần phải nhận rõ chủ trƣơng quân sự của Trung ƣơng, phải đặt nhiệm vụ tác 



chiến và phục vụ tiền tuyến là nhiệm vụ trung tâm thứ nhất trong mọi công tác lúc 

này và phải quyết tâm huy động nhân lực, vật lực để phục vụ tiền tuyến. Đồng thời 

kết hợp chặt chẽ việc phục vụ tiền tuyến với việc phát động quần chúng giảm tô, 

cải cách ruộng đất và việc tăng gia sản xuất"
83

. 

Ngày 22-2-1954, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh thay mặt Bộ Chính trị ra Chỉ thị "Ra 

sức phá tan mƣu mô đẩy mạnh chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Pháp - Mỹ" nhấn 

mạnh: "Công tác trung tâm trước mắt của toàn thể quân và dân ta là tập trung lực 

lượng đánh thắng địch trong những trận sắp tới, tiêu diệt nhiều sinh lực địch hơn 

nữa"
84

. 

Ngày 13-3-1954, quân ta nổ súng tấn công địch tại Điện Biên Phủ. 

Ngày 15-3-1954, Trung ƣơng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện động viên 

khích lệ tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tại mặt trận Điện Biên Phủ, nêu 

rõ: "Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến 

dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng. 

Địch sẽ ra sức đối phó, ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan 

khinh địch, quyết giành toàn thắng cho chiến dịch này"
85

. 

Sau khi đợt 1 (từ ngày 13 đến 17-3-1954) của chiến dịch kết thúc thắng lợi, thay 

mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh ra Chỉ thị "Về việc mở rộng tuyên 

truyền những chiến thắng của quân ta ở Điện Biên Phủ" để nhân đà chiến thắng 

quân sự đẩy mạnh các công tác khác. Thực hiện chỉ thị, các cấp uỷ và ban tuyên 

huấn các cấp, cùng với Việt Nam Thông tấn xã và các báo chí của Đảng đã xây 

dựng kế hoạch mở rộng tuyên truyền, động viên quân và dân ta phấn khởi thi đua 

đẩy mạnh các hoạt động nhƣ: phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lƣng địch, 

chống địch bắt lính để phối hợp với chiến trƣờng chính và phục vụ tiền tuyến, phát 



động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất, ra sức tăng gia sản xuất trên đồng 

ruộng, trong nhà máy, tích cực cải tiến công tác ở các cơ quan... 

Những thắng lợi ban đầu ở Điện Biên Phủ đã khuyến khích mạnh mẽ bộ đội và dân 

công ở các mặt trận phấn khởi thi đua giết giặc, lập công. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nảy sinh một số khuyết điểm trong đội ngũ cán bộ 

nhƣ: chủ quan khinh địch, tự mãn, ngại thƣơng vong; công tác tuyên truyền và lãnh 

đạo công tác này của cấp uỷ các cấp cũng có nhiều khuyết điểm hạn chế cần phải 

chỉnh đốn. 

Trƣớc tình hình đó, để bảo đảm cho tinh thần quyết thắng đƣợc phát huy cao độ, sự 

chắc thắng của một trận đánh và toàn chiến dịch đƣợc bảo đảm, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh cùng Bộ Chính trị thƣờng xuyên theo dõi, quan tâm chỉ đạo sát sao 

và có những chỉ thị chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, yếu kém trong công tác 

lãnh đạo và trong các mặt hoạt động. Công tác phát động quần chúng giảm tô và 

cải cách ruộng đất trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến tiếp tục nhận đƣợc sự chỉ 

đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thƣ. Đến giữa tháng 3-1954, cuộc vận động giảm 

tô đợt 3 đã căn bản hoàn thành; các mặt kinh tế, chính trị, tổ chức, tƣ tƣởng đều thu 

đƣợc những thắng lợi lớn. Trình độ tƣ tƣởng và lãnh đạo của cán bộ đã đƣợc nâng 

cao một bƣớc tạo điều kiện thuận lợi cho đợt 4 phát động quần chúng giảm tô. 

Ngày 20-3-1954, để đợt 4 cuộc vận động phát động quần chúng giảm tô tiếp tục 

đƣợc mở rộng và tác động tích cực hơn nữa vào cuộc chiến đấu của quân và dân ta 

ngoài mặt trận, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đã ký Chỉ thị về mấy vấn đề cần chú ý 

trong phát động quần chúng giảm tô đợt 4". Chỉ thị đánh giá những thành tích đạt 

đƣợc qua ba đợt vận động giảm tô, nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm nhƣ tự mãn, 

chủ nghĩa kinh nghiệm, sợ khó khăn, gian khổ,... và yêu cầu các cấp uỷ và các 

đoàn uỷ công tác quần chúng phải nắm vững việc tăng cƣờng lãnh đạo tƣ tƣởng 

cán bộ; giáo dục cho cán bộ quan điểm giai cấp vững vàng; tăng cƣờng sự lãnh đạo 



của khu uỷ, tỉnh uỷ và đoàn uỷ, làm cho phong trào ở địa phƣơng tránh đƣợc 

những khuyết điểm, sai lầm để phát triển đều và thu đƣợc nhiều thành tích, trở 

thành động lực quan trọng cho các chiến sĩ đang cầm súng và phục vụ chiến đấu 

trên các chiến trƣờng, đặc biệt là ở Điện Biên Phủ. Chỉ thị yêu cầu các tỉnh uỷ và 

đoàn uỷ đều phải tăng cƣờng công tác kiểm tra, tăng cƣờng chế độ báo cáo và xin 

chỉ thị. Khu và tỉnh uỷ phải nắm vững tình hình để phát hiện và giải quyết kịp thời 

các vấn đề mới. 

Trong tháng 3-1954, Bộ Chính trị còn có Chỉ thị "Về vấn đề đẩy mạnh công tác ở 

vùng địch tạm chiếm", nhƣ đấu tranh chống chiến tranh xâm lƣợc, chống bắt lính, 

bắt phu, vơ vét tài sản của nhân dân; ủng hộ Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà, đòi độc lập thật sự, ủng hộ lập trƣờng của phái đoàn nƣớc Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Giơnevơ... Gắn với việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền trên các mật trận, các vùng (tự do, tạm bị chiếm) là việc chỉ đạo kịp 

thời chấn chỉnh những khuyết điểm, sai lầm trong công tác tuyên huấn của các cấp 

uỷ đảng nhằm bảo đảm những nhiệm vụ trung tâm của Đảng đƣợc thi hành triệt để 

và đƣa cuộc kháng chiến tiến lên giành những thắng lợi mới. 

Ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết "Về tiếp tục thấu triệt phƣơng châm 

đánh chắc, tiến chắc, đề cao quyết tâm tích cực giành toàn thắng cho chiến dịch 

Điện Biên Phủ". Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ của các cấp uỷ, các đảng viên và toàn 

thể cán bộ là phải nhận rõ những thắng lợi của hai đợt tấn công của quân ta vừa 

qua, nhận rõ những khả năng của quân đội và nhân dân ta hiện nay có đủ điều kiện 

tiêu diệt toàn bộ quân địch, đồng thời nhận rõ những khó khăn của ta về tƣ tƣởng, 

về tác chiến, về cung cấp... Nhƣng đó là những khó khăn ta hoàn toàn có khả năng 

khắc phục đƣợc. 

Ra sức khắc phục tƣ tƣởng hữu khuynh, củng cố và đề cao quyết tâm, đề cao tinh 

thần trách nhiệm trƣớc nhân dân, quân đội và Đảng, kiên quyết sửa chữa những 



khuyết điểm vừa qua, tiếp tục thấu triệt phƣơng châm đánh chắc, tiến chắc, đồng 

thời tích cực tranh thủ thời gian, triệt để chấp hành mệnh lệnh, vƣợt qua mọi khó 

khăn gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ, giành toàn thắng cho chiến dịch này"
86

. 

Quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, tinh thần Nghị quyết của Bộ 

Chính trị đƣợc quán triệt và cụ thể hoá thành nhiệm vụ của các Đảng bộ Liên khu 

Việt Bắc, Khu Tây Bắc, Liên khu III và IV. 

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã 

động viên cao độ tinh thần quyết chiến quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân, ở tiền tuyến và hậu phƣơng vào thời điểm cuộc kháng chiến toàn dân, 

toàn diện và sự nghiệp kiến quốc đã phát triển đến trình độ cao. Sự đúng đắn và 

sáng tạo đó đã phát huy ý chí và quyết tâm chiến đấu của bộ đội trên chiến trƣờng 

Điện Biên Phủ và các chiến trƣờng phối hợp, đồng thời đã huy động đƣợc tối đa sự 

đóng góp sức ngƣời, sức của tại hậu phƣơng phục vụ tiền tuyến; tranh thủ đƣợc sự 

ủng hộ tích cực của nhân dân Miên - Lào và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế 

giới. 

Các nhân tố chủ quan và khách quan trên đã đƣa tới chiến thắng vẻ vang của dân 

tộc ta trong trận quyết chiến chiến lƣợc Điện Biên Phủ, ngày 7-5-1954. 

Dƣới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cƣơng vị Tổng Bí thƣ Đảng Lao 

động Việt Nam, đồng chí Trƣờng-Chinh đã cùng với Ban Chấp hành Trung ƣơng 

lãnh đạo toàn quân và toàn dân ta giành thắng lợi trong cuộc trƣờng kỳ kháng 

chiến của dân tộc, mở ra một chƣơng mới cho sự phát triển của cách mạng nƣớc ta. 

_______________ 

Chú thích: 

1. Lời toà soạn báo Sự thật, số 70, ngày 4-3-1946, số đầu tiên có bài dƣới đầu đề 

"Kháng chiến nhất định thắng lợi". 



2,3. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Nxb.Sự thật, 

Hà Nội, 1975, t.II, tr.28, 30. 

4 .Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.II, tr.32. 

5. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.I,  tr.140. 

6. Trƣờng-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Sđd, t.II, tr.78. 

7. Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp viết rằng: "Bác Hồ là linh hồn của cuộc kháng chiến 

chống Pháp, nhƣng đề ra đƣờng lối cụ thể, chỉ đạo cụ thể về lý luận với 

cuốn Kháng chiến nhất định thắng lợi là do anh Trƣờng-Chinh" - Theo Trường-

Chinh và cách mạng Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.31. 

8,9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.178, 178-179. 

10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.182. 

11. Ngày 8-6-1947, Trung ƣơng Đảng ra Chỉ thị về "Nhiệm vụ các đồng chí đối 

với tờ Sự thật", phân tích tầm quan trọng và chỉ ra nhiệm vụ của báo chí cách 

mạng, nêu lên những khuyết điểm của tờ Sự thật và quyết nghị "lợi dụng hết mọi 

khả năng mà cải thiện tờ Sự thật" nhƣ tăng cƣờng về cán bộ; quy định cán bộ phụ 

trách các ngành chính bắt buộc mỗi tháng phải viết một bài cho báo Sự thật bàn về 

phạm vi công tác của mình. Mỗi khu có ít nhất một khu uỷ viên là thông tin viên 

hay biên tập viên cho báo; cử phóng viên lƣu động và chỉ ra những việc để mở 

rộng ảnh hƣởng của tờ Sự thật. 

12. Nội dung của Nội san là "bày vẽ cách làm việc, cách vận động quần chúng, 

cách lãnh đạo sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các ban chuyên môn, kinh nghiệm 

công tác, đặc biệt là công tác bí mật, thi hành kỷ luật đảng, vấn đề cán bộ, vấn đề 

đấu tranh chống những khuynh hƣớng sai lầm trong Đảng". Đảng Cộng sản Việt 

Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.222. 



13. Các đồng chí uỷ viên Trung ƣơng mỗi tháng phải viết một bài, các xứ uỷ viên 

ít nhất ba tháng phải viết một bài cho Nội san. 

14. Đầu năm 1947, đồng chí Trƣờng-Chinh đã viết bản "Tự răn" cho báo chí: 

"Dân tộc hóa: 

1. Không dùng một chữ nƣớc ngoài nếu không cần thiết. 

2. Không viết một câu theo cách đặt câu của nƣớc ngoài nếu không cần thiết. 

3. Không dùng điển tích nếu không có lợi ích gì. 

4. Không đƣợc xa rời truyền thống văn chƣơng quý báu của dân tộc. 

5. Không đƣợc coi thƣờng vốn văn học của dân tộc. 

6. Không đƣợc miệt thị cái hay của văn học, nghệ thuật nƣớc ngoài. 

Khoa học hóa: 

1. Không viết một câu sai ngữ pháp Việt Nam. 

2. Không dùng một chữ thừa, trừ trƣờng hợp cố ý nhắc lại để nhấn mạnh. 

3. Không viết một câu mà ngƣời đọc có thể hiểu lầm hóa hai cách. 

4. Không làm cho văn của ta và lời nói của nhân dân xa cách nhau. 

5. Không đƣợc viết lộn xộn. 

6. Không đƣợc dùng câu sáo cũ ở trong nƣớc và của nƣớc ngoài (chớ lầm sáo cũ 

với phƣơng châm, ngạn ngữ). 

Đại chúng hóa: 

1. Không sợ dùng những tiếng thƣờng dùng của quần chúng. 

2. Không viết một câu mà ngƣời đọc bình thống không hiểu đƣợc. 

3. Không đƣợc viết chỉ để cho một ít "thƣợng 1ƣu trí thức" xem mà thôi. 



4. Không đƣợc viết dài dòng và dẫn sách vở một cách vô ích để lòe thiên hạ. 

5. Không đƣợc vì muốn phổ cập mà sao lãng việc nâng cao trình độ của quần 

chúng nhân dân. 

6. Không đƣợc vì đại chúng hóa mà viết một cách thô tục khiếm nhã". 

(Theo Trường-Chinh một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách 

mạng Việt Nam, Sđd, tr.383-384. 

7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.74. 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.228. 

9. Tức là: 

- Nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn, phƣơng pháp làm việc của đảng đoàn 

trong các đoàn thể, cơ quan; 

- Nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn, phƣơng pháp làm việc của các cơ quan 

chuyên môn của Đảng nhƣ Tổ chức, Kiểm soát, Tuyên truyền, Huấn luyện, Tài 

chính, Dân vận. 

- Nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn, phƣơng pháp làm việc đối với chi bộ, 

đặc biệt ở những nơi đặc biệt (văn phòng, giao thông, báo, in...) nhƣ chi bộ ở Văn 

phòng Trung ƣơng, Tổng bộ Việt Minh. 

10. Ngày 1-9-1947 Thƣờng vụ Trung ƣơng ra: 

- Chỉ thị Thanh vận gửi các cấp bộ đề ra chủ trƣơng và kế hoạch phát triển công tác 

thanh vận và vận động thiếu nhi. 

- Chỉ thi cho các cấp khu, tỉnh, huyện về công tác dân vận nêu rõ chủ trƣơng, kế 

hoạch tổ chức các ban dân vận; cách tổ chức ban dân vận các cấp và tiểu ban vận 

động các giới và sự phối hợp giữa các tổ chức này. 



- Ngày 7-9-1947, Thƣờng vụ Trung ƣơng ra Chỉ thị gửi các Bí thƣ Khu uỷ về việc 

vận động "Mùa Đông binh sĩ". 

11, 12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.289-303. 

13. Trƣờng Ngoại ngữ là trƣờng cao học đầu tiên do đồng chí Nguyễn Khánh Toàn 

làm Hiệu trƣởng. Trƣờng này lấy sinh viên có bằng tú tài. 

14. Theo Thép Mới, trong bài viết "Ngày 5 tháng 10 năm 1947" cho biết: chiều 

ngày 5-10-1947, chắc là có chỉ điểm, máy bay Pháp ném bom và bắn phá trƣờng 

Ngoại ngữ, "Anh Trƣờng-Chinh nép vào bụi cây, hai sinh viên nằm đè lên anh, lấy 

thân mình che đạn cho Tổng Bí thƣ của Đảng. Một trong hai ngƣời hy sinh, đó là 

anh Phạm Đức Khang, bí thƣ chi bộ nhà trƣờng, sinh viên khoa học, con một vị 

quan trong chế độ cũ tham gia phong trào từ hồi Mặt trận Dân chủ ở Nam Định". 

Theo sách Trường-Chinh một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách 

mạng Việt Nam, Sđd, tr.417. 

15. Thép Mới viết: "Thấy động, anh Trƣờng-Chinh chạy ra rừng, cứ theo hƣớng 

tây mà chạy miết. Anh nấp vào một ngách hầm sâu cùng nhiều đồng bào và cán bộ, 

kêu gọi mọi ngƣời không ai náo động để địch khỏi lùng sục đến... Nhờ đêm không 

trăng, anh lăn từ trên đồi xuống khe sâu, rồi bò lách qua rừng cây rậm rạp, thoát ra 

khỏi vòng vây của giặc, băng mình vào rừng nhờ đó mà thoát hiểm. 

Có lẽ chính lần đó, ngƣời lãnh đạo kháng chiến đã trải qua đầy đủ nhất thực tế 

chiến đấu của nhân dân. Anh nhập vào dòng đồng bào tản cƣ, sống với du kích thị 

xã với con mắt của nhà lãnh đạo hỏi chuyện ngƣời dân và ngƣời chiến sĩ bình 

thƣờng. Rồi anh tìm gặp thị đội, tỉnh đội, cấp ủy xã, huyện. Tỉnh ủy đón anh về, 

mời anh tham gia hội nghị tỉnh ủy để anh cho thêm ý kiến về kế hoạch tiến hành 

chiến tranh nhân dân, chiến đấu trong lòng địch và phối hợp với các địa phƣơng 

khác cản phá cuộc tiến công đại quy mô của giặc Pháp". Theo sách:Trường- Chinh 



một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, 

Sđd, tr.417. 

16. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.314. 

17. Theo Thép Mới, chỉ thị này do đồng chí Trƣờng-Chinh, trên đƣờng đi từ Chợ 

Đồn về khu an toàn, đã dự thảo và đƣợc đánh máy ngay sau khi đồng chí Trƣờng-

Chinh về đến nơi Trung ƣơng đóng. Ngƣời đánh máy là đồng chí Hoàng Yên Bình. 

Theo sách: Trường-Chinh một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách 

mạng Việt Nam, Sđd, tr.421. 

18. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.326. 

19. Xem: Nội san Sinh hoạt nội bộ, số 3, tháng 10-1947. Theo Cuộc kháng chiến 

thần thánh của nhân dân Việt Nam (Những bài viết trong thời kỳ kháng chiến đăng 

trên báo Đảng), Sđd, tr.235-241. 

20. Xem: Nội san Sinh hoạt nội bộ, số 3 tháng 10-1947. Theo Cuộc kháng chiến 

thần thánh của nhân dân Việt Nam (Những bài viết trong thời kỳ kháng chiến đăng 

trên báo Đảng), Sđd, tr.235-24. 

21. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.314. 

22. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.9, tr.20-21. 

23,25. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.9, tr.71, 80-81. 

24. Chữ trong ngoặc đơn ở đây là của Ban biên soạn (BT). 

25,26. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.9, tr.237. 
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KHÔI PHỤC MIỀN BẮC VÀ XÂY DỰNG ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG 

MIỀN NAM (1954-1960) 

6.1. Chuyển hƣớng chiến lƣợc 

Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở 

Đông Dƣơng đƣợc ký kết. Cuộc kháng chiến trƣờng kỳ của nhân dân ta chống thực 

dân Pháp kết thúc thắng lợi. Theo Hiệp định Giơnevơ, nƣớc ta phải tạm chia làm 

hai miền, sau hai năm sẽ hiệp thƣơng tổng tuyển cử thống nhất Tổ quốc. Cách 

mạng nƣớc ta bƣớc vào thời kỳ mới với những đặc điểm mới của tình hình quốc tế 

và trong nƣớc. 

Về quốc tế, Mỹ mƣu toan thống trị thế giới bằng việc thúc đẩy cuộc chiến tranh 

lạnh nhằm ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và tìm cách dập tắt phong 

trào giải phóng dân tộc. Sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ, Việt Nam trở 

thành một tiêu điểm trong chiến lƣợc của Mỹ. 

Ngày 7-7-1954 ở miền Nam, nội các bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm đƣợc Mỹ hỗ 

trợ đã thành lập. 

Ngày 8-8-1954, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã ra quyết định NSC 5429/2 với 

nội dung Pháp phải nhanh chóng rút hết quân khỏi miền Nam và phải ủng hộ 

Diệm; Mỹ trực tiếp viện trợ cho chính quyền Ngô Đình Diệm không qua Pháp và 

từng bƣớc thay thế Pháp thực hiện chế độ thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. 

Ngày 17-7-1954, Ngô Đình Diệm tuyên bố không hiệp thƣơng tổng tuyển cử thống 

nhất đất nƣớc. Ngày 20-10-1955, Diệm tổ chức trƣng cầu dân ý phế truất Bảo Đại 

và lên làm tổng thống. 

Với Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc nƣớc ta đƣợc hoàn toàn giải phóng và dƣới sự 

lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta bắt đầu hàn gắn vết thƣơng chiến tranh và xây 

dựng xã hội mới. 



Trƣớc tình hình mới, vấn đề đặt ra cho Đảng là phải xác định một chiến lƣợc cách 

mạng mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải 

phóng miền Nam trong điều kiện kẻ thù của dân tộc đã thay đổi. Trách nhiệm đó 

thuộc về Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và ngƣời đứng đầu là Chủ tịch Đảng 

Hồ Chí Minh và Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh. 

Từ ngày 15 đến 17-7-1954, tại Việt Bắc, trƣớc khi Hội nghị Giơnevơ kết thúc, Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng mở rộng đƣợc triệu tập và họp dƣới 

sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo về "Tình 

hình mới và nhiệm vụ mới". Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh báo cáo về "Để hoàn 

thành nhiệm vụ mới và đẩy mạnh công tác trƣớc mắt". Hội nghị đã xem xét đánh 

giá tình hình mới và vạch ra phƣơng châm, chính sách và sách lƣợc đấu tranh cho 

phù hợp với điều kiện mới của cách mạng nƣớc ta. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong báo cáo "Tình hình mới và nhiệm vụ mới" nhận định: 

sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thế của ta và địch có nhiều thay đổi; đế quốc Mỹ 

âm mƣu phá hoại Hội nghị Giơnevơ, tìm cách hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông 

Dƣơng, biến nhân dân ba nƣớc Đông Dƣơng thành nô lệ của chúng. Bởi vậy, "mọi 

việc của ta đều nhằm chống đế quốc Mỹ. Bất kỳ ngƣời nào, nƣớc nào không thân 

Mỹ đều có thể làm mặt trận thống nhất (dù là tạm thời) với ta"
1
. 

Ngƣời nêu lên ba nhiệm vụ chính là: 

"l. Tranh thủ và củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân 

chủ trong toàn quốc. 

2. Tăng cƣờng lực lƣợng quân đội nhân dân, xây dựng một quân đội nhân dân 

mạnh mẽ và thích hợp với yêu cầu của tình thế mới. 

3. Tiếp tục thực hiện ngƣời cày có ruộng; ra sức phục hồi sản xuất, chuẩn bị điều 

kiện kiến thiết nƣớc nhà"
2
. 



Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mƣời công tác cụ thể nhằm thực hiện thành công 

các nhiệm vụ lớn của Đảng trong giai đoạn mới. 

Trong báo cáo "Để hoàn thành nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác trƣớc mắt", Tổng 

Bí thƣ Trƣờng-Chinh bổ sung một số ý kiến về nhận định tình hình mới và nhiệm 

vụ công tác mới... đồng thời đề ra phƣơng châm lãnh đạo để hoàn thành nhiệm vụ 

và đẩy mạnh công tác trƣớc mắt. Nhắc lại mƣời công tác mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã chỉ ra, đồng chí Trƣờng-Chinh lần lƣợt nêu lên phƣơng châm và nội dung tóm 

tắt của những công tác đó. Theo Tổng Bí thƣ, những công tác này là "dựa trên hai 

khả năng phát triển của tình hình Đông Dƣơng: một là hoà bình có thể lập lại, hai 

là chiến tranh có thể mở rộng và kéo dài"
4
. 

Để làm tròn những nhiệm vụ mới, đồng chí Trƣờng-Chinh nhấn mạnh việc "phải ra 

sức tuyên truyền giải thích cho toàn Đảng hiểu rõ tình hình mới và nhiệm vụ mới, 

làm cho toàn Đảng thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động". Do vậy, cần tăng 

cƣờng công tác tuyên truyền và "chỉnh đốn những tƣ tƣởng sai lầm tả khuynh, hữu 

khuynh để đề cao sức chiến đấu và tinh thần nhất trí của toàn Đảng"
5
. Do vậy, phải 

tiến tới ra báo Nhân dân hàng ngày và Trung ƣơng cần tăng cƣờng lãnh đạo tờ báo 

này để nó làm tròn nhiệm vụ thống nhất tƣ tƣởng và trở thành một vũ khí sắc bén 

trong cuộc đấu tranh chính trị phức tạp trƣớc mắt. 

Về ngoại giao, cần phải tránh tả khuynh, đặt yêu cầu quá cao cho cuộc đấu tranh 

ngoại giao, làm cho các cuộc đàm phán bị bế tắc. Nhƣng cũng phải chống hữu 

khuynh, nhƣợng bộ cho địch quá mức, làm cho nhân dân chán nản và kẻ địch đƣợc 

đằng chân lân đằng đầu. Những nguyên tắc căn bản về đấu tranh ngoại giao của ta 

phải thực hiện là: 

"1. Kết hợp nguyên tắc tính rất cao với linh động tính đúng mức. 

2. Yêu cầu của ta chủ yếu là căn cứ vào lúc lƣợng so sánh giữa ta và địch mà định. 



3. Đặt vấn đề Đông Dƣơng vào trong vấn đề bảo vệ hoà bình và dân chủ thế giới 

đặng giải quyết một cách thích đáng"
6
. 

Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh xác định, trong tình hình hiện thời phải có lực lƣợng vũ 

trang mạnh mẽ của nhân dân mới giành đƣợc hòa bình và mới có thể hòa bình đấu 

tranh để thực hiện thống nhất nƣớc nhà, hoàn thành độc lập, phát triển dân chủ. Do 

vậy, nhiệm vụ tăng cƣờng lực lƣợng quân sự là một trong những nhiệm vụ trung 

tâm của toàn Đảng và toàn dân bây giờ cũng nhƣ sau đình chiến. "Cho nên tăng 

cường lực lượng quân đội nhân dân, củng cố và bồi dưỡng ý chí chiến đấu, nâng 

cao trình độ tư tưởng, chiến thuật và kỹ thuật của quân đội, phấn đấu để xây dựng 

một quân đội nhân dân hùng mạnh, thích hợp với yêu cầu của tình thế mới, đó là 

một nhiệm vụ trọng đại của Đảng ta hiện nay"
7
. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng, để hoàn thành các nhiệm vụ trƣớc mắt cần phải 

chuyển dần trọng tâm công tác của Đảng vào vùng mới giải phóng và cần chú ý để 

học tập cách quản lý và kiến thiết đô thị; học đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa 

và ngoại giao với bọn đế quốc, với các đảng phái phản động, với giai cấp tƣ sản 

thành thị; "phương châm chung của ta đối với những thành thị mới giải phóng là 

giữ gìn thành thị, thiết lập trật tự cách mạng, ổn định sinh hoạt của nhân dân, 

hướng về sản xuất để xây dựng mọi công tác cho thành thị và để dần dần phát huy 

tác dụng của thành thị đối với nông thôn"
8
. Những công tác chính nhằm ổn định 

vùng nông thôn mới giải phóng là tuyên truyền tình hình và chính sách một cách 

rộng rãi, ổn định lòng dân; quét sạch tàn binh đặc vụ, thổ phỉ còn sót lại, ổn định 

trật tự xã hội; đổi tiền tệ và kiện toàn các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính, quân, 

dân... 

Đối với vùng địch tạm đóng quân, phƣơng châm hoạt động của ta là kết hợp chặt 

chẽ công tác hợp pháp và công tác không hợp pháp, nhƣng lấy công tác không hợp 

pháp là chính, đồng thời phải hết sức lợi dụng mọi khả năng hợp pháp và nửa hợp 



pháp mà tuyên truyền, giáo dục quần chúng đông đảo, tổ chức và lãnh đạo quần 

chúng đấu tranh. Tuyệt đối không nên bộc lộ lực lƣợng, song cũng không vin vào 

lý do bí mật mà thủ tiêu công tác. Tổ chức công khai phải thật rộng rãi, tổ chức bí 

mật phải thật trong sạch và vững chắc. Tuyệt đối không nên vì công tác ở thành thị 

mà làm xao nhãng công tác ở những vùng nông thôn căn cứ cũ của ta, không đƣợc 

lúc nào xao nhãng công tác củng cố vùng tự do cũ. 

Vấn đề đẩy mạnh phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất là công tác 

vô cùng quan trọng của Đảng, Chính phủ và cán bộ ta. Cán bộ ta đã có một số 

thành tích nhƣng lập trƣờng tƣ tƣởng còn chƣa vững, tác phong công tác không đi 

sâu, thiếu nghiên cứu cụ thể, ý thức tổ chức kỷ luật còn nhiều thiếu sót, thiếu dân 

chủ nội bộ. Về lãnh đạo, "hiện tƣợng làm sai chính sách và "thổi cơm sống" trong 

giảm tô khá phổ biến"
9
... Cho nên, phải khắc phục những tƣ tƣởng và tác phong sai 

lầm của cán bộ và nhiệm vụ giảm tô, cải cách ruộng đất không chỉ bồi dƣỡng dân, 

giải phóng nông dân khởi ách phong kiến mà còn phải làm cho cơ sở của ta ở nông 

thôn thêm vững chắc. 

Nhiệm vụ cần kíp của chúng ta trong lúc này là phải tranh thủ thời gian, tạo mọi 

điều kiện ra sức "phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp, phục hồi và phát 

triển công thương nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng nền tài chính vững chắc để 

đạt tới ổn định vật giá, ổn định tiền tệ, tạo điều kiện tiến tới thăng bằng thu 

chi"
10

. Phƣơng châm công tác tài chính là: công, tƣ đều chú ý, chủ, thợ cùng có lợi, 

thành hƣơng giúp đỡ lẫn nhau, trong ngoài lƣu thông đều; việc phục hồi và phát 

triển nông nghiệp để cung cấp cho công nghiệp, cung cấp cho nhu cầu của cuộc 

kháng chiến và đời sống của nhân dân phải căn cứ vào mƣời chính sách sản xuất 

nông nghiệp mà khôi phục sản xuất. Ngoài cây lƣơng thực phải chú ý tới cây công 

nghiệp, quy định chính sách bảo vệ rừng, gây lại rừng. Trong lĩnh vực công 

nghiệp, phải có chính sách bảo hộ và khuyến khích các nhà công thƣơng nghiệp, 



động viên họ bỏ vốn kinh doanh góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế 

quốc dân. Những chính sách trong các lĩnh vực lƣu thông, giá cả là tiền tệ... đều 

phải nhằm mục đích phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ, muốn cho mọi ngành kinh tế đƣợc phát triển, trƣớc 

tiên phải phục hồi, phát triển giao thông vận tải và để bù vào sự có hạn của lực 

lƣợng nhà nƣớc, "phải khuyến khích, giúp đỡ vận tải tư nhân phát triển"
11

. 

Đối với cách mạng Đông Dƣơng, sau khi điểm lại những thuận lợi và khó khăn của 

cách mạng Lào và Campuchia trƣớc kẻ thù mới với những mƣu toan mới của 

chúng, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh xác định: phải  tìm một giải pháp thích đáng có 

lợi cho nhân dân hai nƣớc... giải pháp đó cần bảo đảm cho nhân dân hai nƣớc 

quyền tự do, độc lập, thống nhất. 

Về tổ chức cơ sở đảng đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng việc tiếp tục tiến hành 

chỉnh đốn chi bộ của Đảng là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và phải 

kiện toàn đảng ủy cấp huyện về mặt tổ chức; bƣớc đầu chỉnh đốn tổ chức đảng ở 

thành thị và nông thôn mới đƣợc giải phóng; thực hành chủ trƣơng giỏi công tác, 

khéo che giấu lực lƣợng đối với tổ chức đảng ở vùng địch tạm đóng quân; tạm thời 

không phát triển tổ chức của Đảng ở vùng mới giải phóng, việc phát triển phải chờ 

Trung ƣơng quyết định. 

Để thực hiện những nhiệm vụ trƣớc mắt rất nặng nề trên, phải tăng cƣờng sự lãnh 

đạo của Đảng về các mặt tƣ tƣởng, chính trị và tổ chức. Trƣớc tình hình chuyển 

biến lớn nhƣ lúc này, Đảng phải đặc biệt lãnh đạo tƣ tƣởng để bảo đảm thống nhất 

tƣ tƣởng, thống nhất nhận định, khắc phục những tƣ tƣởng sai lầm, khiến cho toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân nhất trí, trên dƣới một lòng, ra sức chấp hành đúng 

chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và chính phủ. Lúc này, việc lãnh đạo tƣ tƣởng là 

nhằm chống tả, phòng hữu. Phải chống tƣ tƣởng "đánh đến cùng", "phản đối đàm 

phán với Pháp", đòi quá cao trong đàm phán, phản đối nhân nhƣợng không chấp 



hành hiệp định đình chiến... Mặt khác phải phòng hữu khuynh: sợ Mỹ, sợ gian khổ 

mà nhân nhƣợng quá nhiều; coi nhẹ đấu tranh để củng cố hoà bình, cầu an và thoả 

hiệp vô nguyên tắc, tƣ tƣởng hoà bình hƣởng lạc... Bởi vậy, cần giải thích cho cán 

bộ hiểu sự nhất trí của cách mạng Việt Nam và của phong trào bảo vệ hoà bình thế 

giới, quan hệ giữa lợi ích cục bộ và toàn cục, lợi ích trƣớc mắt và lợi ích lâu dài, 

quan hệ giữa nguyên tắc tính rất cao và linh động tính đúng mức... Các cấp uỷ 

đảng lấy công tác lãnh đạo tƣ tƣởng làm công tác chủ yếu và không nên khoán 

trắng cho cơ quan tuyên huấn hoặc cơ quan tổ chức một cách đơn độc. 

Về chính trị, "cần nhận rõ cƣơng lĩnh đấu tranh trƣớc mắt của Đảng ta hiện nay có 

chỗ thấp hơn Chính cƣơng của Đảng do Đại hội đề ra năm 1951"
12

, ta phải xét lại 

một số chính sách cụ thể của Đảng để tập họp mọi lực lƣợng đấu tranh, gìn giữ và 

củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử, hoàn thành độc lập, 

dân chủ trong toàn quốc. "Tuy vậy phải nhận rõ rằng: đƣờng lối chung của cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam không thay đổi. Nhƣng vì tình hình đã 

thay đổi, cho nên Đảng ta phải sửa đổi một số chính sách và khẩu hiệu, đề ra 

cƣơng lĩnh đấu tranh trƣớc mắt để tiến từng bƣớc chắc chắn trên con đƣờng cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân"
13

. 

Do vậy, tăng cƣờng lãnh đạo tổ chức là then chốt bảo đảm chấp hành thuận lợi 

nhiệm vụ của Đảng và để thực hiện tốt vấn đề này cần phải chuẩn bị cán bộ một 

cách đầy đủ, thích hợp với những công tác chủ yếu, công tác cấp bách hiện thời; 

phải kiện toàn chế độ đảng uỷ, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 

trách; nhiệm vụ công tác, hình thức tổ chức, phƣơng pháp lãnh đạo ở từng nơi, 

từng lúc khác nhau; phải thực hiện và tăng cƣờng công tác kiểm tra. 

Trên cơ sở mƣời nhiệm vụ trƣớc mắt đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên và 

những chỉ dẫn cụ thể về phƣơng châm và nội dung của từng nhiệm vụ do đồng chí 



Tổng Bí thƣ trình bày, với Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ƣơng, quân và dân ta bƣớc vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng mới. 

Nhiệm vụ trƣớc mắt với những công tác, phƣơng châm cụ thể mà Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh trình bày tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng (khóa 

II) đƣợc thể hiện đầy đủ trong Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị họp từ ngày 5 đến 

7-9-1954. Nghị quyết nay nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách ruộng đất và công tác 

miền Nam. Về cải cách ruộng đất có sự điều chỉnh nói rõ "Hiệp định Giơnevơ và 

nhiệm vụ tranh thủ thống nhất nƣớc nhà đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi một vài điểm 

trong Luật cải cách ruộng đất và trong phƣơng thức thi hành Luật đó"
14

 nhằm một 

mặt tranh thủ sự ủng hộ của nông dân, mặt khác lại hết sức cần mở rộng Mặt trận. 

Về công tác miền Nam, Nghị quyết Bộ Chính trị cụ thể hoá và bổ sung Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng, nêu rõ đặc điểm quan trọng nhất 

của tình hình mới là Nam - Bắc tạm thời phân làm hai vùng. Đế quốc Mỹ và tay sai 

toan tính phá hoại Hiệp định Giơnevơ nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam. Cuộc đấu 

tranh của nhân dân miền Nam phải chuyển từ đấu tranh võ trang sang đấu tranh 

chính trị. Nghị quyết nhấn mạnh tới việc nhiệm vụ công tác ở miền Nam nên dựa 

trên khẩu hiệu hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, và chính sách mặt trận dân 

tộc thống nhất rộng rãi để tranh thủ ảnh hƣởng và đồng tình rộng lớn. 

Về nhiệm vụ xây dựng miền Bắc, Nghị quyết Bộ Chính trị vạch rõ: trƣớc mắt, 

trong thời kỳ tiếp quản, không phải là tiến hành những việc cải tạo xã hội mà cần 

ổn định xã hội, ổn định vật giá, ổn định thị trƣờng làm cho mọi hoạt động của 

thành phố và nông thôn trở lại bình thƣờng và sau đó sẽ tiến hành những cải cách 

cần thiết, từng bƣớc một, thận trọng và vững chắc. Nhiệm vụ chủ yếu trƣớc mắt 

của miền Bắc là hàn gắn vết thƣơng chiến tranh; phục hồi nền kinh tế quốc dân, 

nhất là đối với việc phục hồi và phát triển nông nghiệp, đồng thời phục hồi, tăng 

cƣờng và mở rộng hoạt động của giao thông vận tải. 



Trên cơ sở nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh, cũng trong ngày 

6-9-1954, Bộ Chính trị ra Chỉ thị riêng "Về tình mới và nhiệm vụ công tác mới của 

miền Nam"
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, dự báo khả năng không thuận lợi cho cách mạng miền Nam là Mỹ và 

tay sai phá hoại cuộc tổng tuyển cử thống nhất nƣớc nhà và một số điều khoản của 

Hiệp định, chiến tranh có thể trở lại và việc chia cắt đất nƣớc có thể kéo dài. Bộ 

Chính trị nêu lên ba nhiệm vụ cụ thể trƣớc mắt cho cách mạng miền Nam là: 

1. Đấu tranh đòi đối phƣơng thi hành đúng Hiệp định đình chiến. 

2. Chuyển hƣớng công tác cho thích hợp với điều kiện mới, sắp xếp cán bộ, bảo 

đảm vừa che giấu lực lƣợng, vừa lợi dụng khả năng mới mà hoạt động. 

3. Tập hợp mọi lực lƣợng dân tộc, dân chủ, hoà bình, thống nhất đấu tranh đánh đổ 

Chính phủ Ngô Đình Diệm thân Mỹ, lập ra một chính quyền tán thành hoà bình, 

thống nhất, độc lập, dân chủ, cải thiện dân sinh, tăng cƣờng vận động nguỵ quân, 

nguỵ quyền. 

Chỉ thị chỉ rõ tổ chức đảng phải bí mật, gọn nhẹ, vững chắc, trong sạch,... 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng và nghị 

quyết các hội nghị Bộ Chính trị, thay mặt Ban Bí thƣ, Bộ Chính trị, đồng chí 

Trƣờng-Chinh đã ký các chỉ thị để thực hiện chủ trƣơng của Đảng đối với cách 

mạng hai miền
16

. 

Từ ngày 20 đến 26-3-1955, tại Hà Nội, Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà khoá I, kỳ họp thứ tƣ đã nhất trí thông qua nghị quyết tán thành toàn bộ chính 

sách của Đảng trong kháng chiến và những chủ trƣơng và công tác trƣớc mắt. 

Quốc hội cũng nhất trí thông qua một số chính sách về cải cách ruộng đất và tôn 

giáo. 

Theo Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp lần lƣợt rút quân khỏi miền Bắc nhƣng 

trƣớc khi rút đi, chúng tìm cách huỷ hồ sơ, tài liệu, phá huỷ hoặc đem các thiết bị, 



máy móc chở vào Nam và cƣỡng ép dân di cƣ vào Nam. Lãnh đạo thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng và để bảo đảm cho cuộc 

sống của nhân dân sớm ổn định, các công sở, nhà máy sớm hoạt động bình thƣờng 

trơ lại, đồng chí Trƣờng-Chinh và Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ đã tiến hành nhiều 

cuộc họp đề ra những chủ trƣơng, biện pháp đấu tranh với địch nhằm bảo đảm an 

toàn trật tự xã hội cho các vùng mới giải phóng, đặc biệt là các thành phố lớn và 

giữ gìn máy móc thiết bị, công xƣởng, hồ sơ tài liệu, không cho địch mang đi và 

làm thất bại âm mƣu cƣỡng ép dân di cƣ của địch. Đồng chí Trƣờng-Chinh trực 

tiếp tham gia giảng dạy các lớp cán bộ làm công tác tiếp quản và trực tiếp chỉ đạo 

một số điểm khó khăn nhƣ ở Hải Phòng. 

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, sự chỉ đạo chặt chẽ công tác tiếp quản các vùng mới 

giải phóng đƣợc bảo đảm. Hà Nội đƣợc tiếp quản vào tháng 10-1954, Hải Phòng 

vào tháng 5-1955. Cuộc sống của nhân dân nhanh chóng trở lại bình thƣờng, các 

hoạt động sản xuất kinh doanh cũng dần đi vào ổn định. Do sự chuẩn bị từ trƣớc 

của Đảng cùng với tinh thần đấu tranh kiên quyết của nhân dân ta, những âm mƣu 

phá hoại của địch bị ngăn chặn, thủ đoạn cƣỡng ép dân di cƣ của thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ bị hạn chế. Cách mạng miền Nam nhanh chóng có những định hƣớng 

cụ thể để có thể chủ động trong hoạt động trƣớc sự biến đổi của tình hình và trƣớc 

sự thay đổi kẻ thù. 

Trên cơ sở của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng, trƣớc 

sự phát triển của tình hình trong nƣớc và quốc tế, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh tiếp 

tục chỉ đạo các Hội nghị lần thứ bảy, tám Ban Chấp hành Trung ƣơng, cụ thể hoá 

hơn nữa nhiệm vụ của mỗi miền. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng 

đã thông qua bản dự thảo Cƣơng lĩnh của Mặt trận dân tộc thống nhất (Mặt trận Tổ 

quốc). 



Những nhiệm vụ và công tác mới mà Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh và Đảng ta chỉ ra 

đã kịp thời đáp yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới. Những hoạt động này mở đầu 

cho quá trình Đảng hoạch định chiến lƣợc, sách lƣợc của cách mạng nƣớc ta trong 

giai đoạn cách mạng mới. 

6.2. Sửa sai cải cách ruộng đất 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ƣơng (tháng 11-1953) và Hội nghị 

toàn quốc của Đảng (tháng 11-1953) thông qua bản Cương lĩnh ruộng đất đã đƣợc 

thể chế hoá trở thành Luật cải cách ruộng đất do Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà thông qua trong kỳ họp thứ ba ngày 4-12-1953. Hoà bình lập lại, 

miền Bắc phải tiếp tục hoàn thành cách mạng dân chủ, trong đó nhiệm vụ cải cách 

ruộng đất đƣợc Đảng ta xác định là nhiệm vụ trung tâm, nhất là ở những nơi chƣa 

tiến hành, để đem lại ruộng đất cho nông dân và thực hiện dân chủ ở nông thôn. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh và một số đồng chí lãnh đạo khác đƣợc phân công trực 

tiếp chỉ đạo tiến hành cải cách ruộng đất theo Cương lĩnh ruộng đất, Luật cải cách 

ruộng đất và theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng. 

Tháng 7-1956, đợt 5 cải cách ruộng đất đã kết thúc ở vùng đồng bằng, trung du và 

280 xã miền núi. Song song với đợt cải cách ruộng đất này, Đảng đã tiến hành 

cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải 

cách dân chủ ở miền núi. Thông qua đó để tiến hành cuộc vận động cải cách ruộng 

đất, nhằm xoá bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của các chủ đất, đem lại ruộng đất 

cho nông dân, thực hiện khẩu hiệu "Ngƣời cày có ruộng" và quyền làm chủ nông 

thôn của nông dân miền núi. Đồng thời thông qua đó tăng cƣờng khối đại đoàn kết 

dân tộc. 

Tháng 4-1956, Trung ƣơng Đảng phát hiện sai lầm của cải cách ruộng đất. 



Ngày 1-7-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thƣ cho Hội nghị tổng kết cải cách 

ruộng đất đợt 5 đánh giá đợt cải cách này đã thu đƣợc "thắng lợi căn bản to 

lớn" nhƣng "phạm sai lầm cũng không ít"
17

. 

Ngày 5-7-1956, thay mặt Ban Bí thƣ, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh ký Chỉ thị "Về 

công tác chỉnh đốn tổ chức" nhận định những ƣu, khuyết điểm của công tác chỉnh 

đốn tổ chức trong cải cách ruộng đất và chỉ ra những việc cần làm để tiếp tục sửa 

chữa khuyết điểm bảo đảm cho việc chỉnh đốn tổ chức thu đƣợc nhiều kết quả tốt. 

Ngày 12-7-1956, Hội nghị Ban Bí thƣ bàn và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trƣờng-

Chinh làm kế hoạch chuẩn bị Hội nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng, 

trong đó có việc thảo luận về những thắng lợi và sai lầm của cải cách ruộng đất, để 

trình Ban Bí thƣ xem xét và quyết định. 

Cũng trong tháng 7-1956, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh ký 

Chỉ thị "Về việc tích cực phát huy thành tích và kiên quyết sửa chữa sai lầm của 

cải cách ruộng đất đợt 5", chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc của cải cách ruộng đất đợt 

5, kiểm điểm việc thực hiện cải cách ruộng đất trong đó chỉ ra những sai lầm trong 

thực hiện đƣờng lối, chính sách của Đảng; vạch ra những nguyên nhân của tình 

trạng đó nhƣ: đánh giá quá cao địch, không dựa vào quần chúng; chấp hành chế độ 

báo cáo xin chỉ thị không nghiêm; việc xử án thiếu thận trọng; Uỷ ban cải cách 

trung ƣơng và các cấp chỉ nhấn mạnh đánh địch, không đánh giá đúng sự phức tạp 

của tình hình, coi nhẹ việc giáo dục chính sách cho cán bộ... 

Về vấn đề chỉnh đốn đảng, Chỉ thị nêu lên những nguyên nhân sai lầm là: đánh giá 

sai lầm tình hình chi bộ ở nông thôn; không nắm vững yêu cầu chỉnh đốn chi bộ 

dẫn đến việc mở rộng xử trí đảng viên; "lẫn lộn đấu tranh tƣ tƣởng bằng phê bình 

tự phê bình trong chỉnh đảng với đấu tranh giai cấp ngoài xã hội, lẫn lộn sai lầm 

khuyết điểm của đảng viên với hành động phá hoại của địch"
18

; tƣ tƣởng thành 

phần chủ nghĩa cũng là một thiên hƣớng gây nên những sai lầm trong chỉnh đốn tổ 



chức đảng. "Tƣ tƣởng này đã cho rằng quyền lãnh đạo ở nông thôn là do bần cố 

nông nắm, nên đã coi quần chúng bần cố nông ngoài Đảng hơn đảng viên, nhất là 

đối với đảng viên không xuất thân bần cố nông"
19

. 

Bản chỉ thị đánh giá những sai lầm trên là nghiêm trọng, phổ biến và kéo dài đã 

"gây nhiều tổn thất cho Đảng, chính quyền và Mặt trận. Tình hình đó chẳng những 

ảnh hƣởng không tốt đến việc củng cố miền Bắc mà còn ảnh hƣởng không tốt đến 

việc tranh thủ miền Nam nữa". Chỉ thị đã chỉ ra những nguyên nhân nhƣ Trung 

ƣơng Đảng "xem nhẹ cải cách ruộng đất", "chính sách thì không đƣợc cụ thể", 

"xem nhẹ việc lãnh đạo tƣ tƣởng"; Đảng tổ trong Uỷ ban cải cách ruộng đất Trung 

ƣơng "không nắm vững chính sách, không nắm vững phƣơng châm sách lƣợc của 

Đảng" và "không chấp hành đúng phƣơng châm lãnh đạo tƣ tƣởng của Trung 

ƣơng", quan liêu, làm việc thiếu tập thể và dân chủ
20

... 

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị quyết định phải kiên quyết sửa chữa những khuyết 

điểm sai lầm ấy" để giải quyết những tƣ tƣởng thắc mắc trong Đảng, trong nhân 

dân, nhằm ổn định nông thôn, đoàn kết cán bộ, đoàn kết nhân dân đẩy mạnh sản 

xuất"
21

, mà nội dung là uốn nắn lại việc chấp hành đƣờng lối, chính sách của Đảng 

ở nông thôn, chấn chỉnh tổ chức, giải quyết những trƣờng hợp bắt ngƣời oan sai, 

tìm ra những tên địch lọt lƣới; lãnh đạo tốt tƣ tƣởng cán bộ... 

Một bản Kế hoạch tiến hành sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất đã đƣợc vạch 

ra nêu rõ ba bƣớc công tác với yêu cầu, nội dung, cách làm cụ thể và phƣơng pháp 

tiến hành cũng nhƣ vấn đề tổ chức thực hiện đƣợc xác định rõ nhằm tiến hành tốt 

việc sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất
22

. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Bí thƣ giao về chuẩn bị Hội nghị lần thứ 

mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng, nhận rõ sự nghiêm trọng của tình hình, Bộ 

Chính trị đã tiến hành nhiều cuộc họp nhằm khẩn trƣơng tìm ra nguyên nhân sai 

lầm trong cải cách ruộng đất và tiến hành những biện pháp cần thiết sửa chữa. 



Ngày 30-7-1956, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh báo cáo tại Hội nghị Ban Bí thƣ về 

việc chuẩn bị Hội nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng mở rộng
23

. 

Ngày 11-8-1956, Bộ Chính trị họp về việc chuẩn bị Hội nghị lần thứ mƣời Ban 

Chấp hành Trung ƣơng mở rộng
24

. 

Ngày 18-8-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thƣ cho đồng bào nông thôn và cán bộ 

nhân dịp cải cách ruộng đất ở miền Bắc căn bản hoàn thành, khẳng định cải cách 

ruộng đất thắng lợi to lớn nhƣng đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng. Ngƣời 

kêu gọi cán bộ và nhân dân phát huy những thắng lợi đã đạt đƣợc đồng thời kiên 

quyết sửa chữa những sai lầm. 

Từ ngày 25 tháng 8 đến 5-10-1956, Hội nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung 

ƣơng mở rộng đã họp. 

Ngày 26-8-1956, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh trình bày Đề cƣơng báo cáo của Bộ 

Chính trị về "Tình hình thế giới và tình hình trong nƣớc; Kiểm thảo sự lãnh đạo 

của Trung ƣơng; Nhiệm vụ và công tác trƣớc mắt". 

Đề cƣơng báo cáo dành một phần riêng kiểm điểm về vấn đề cải cách ruộng đất 

trong đó nêu ngắn gọn những thành tích đạt đƣợc
25

, chỉ ra những sai lầm mà 

nguyên nhân là ở chỗ sự lãnh đạo về đƣờng lối và chính sách của Trung ƣơng 

không xuất phát đầy đủ từ tình hình thực tế của nƣớc ta, từ những yêu cầu bức thiết 

của nhiệm vụ cách mạng củng cố miền Bắc và đấu tranh để thống nhất nƣớc 

nhà"
26

. Chính sách phát động cải cách ruộng đất của Trung ƣơng và Chính phủ, 

"trên đƣờng lối lớn thì chính xác, nhƣng trên một số chính sách cụ thể, và đi sâu 

vào tƣ tƣởng chỉ đạo thì đã phạm sai lầm tả khuynh"
27

 biểu hiện nhƣ vấn đề quy 

định thành phần; tịch thu, trƣng thu, trƣng mua; vấn đề tỷ lệ giai cấp địa chủ; vấn 

đề chiếu cố địa chủ kháng chiến, nhận định địch và chủ trƣơng làm tan rã về căn 

bản tổ chức phản động; vấn đề đánh giá tổ chức cũ... "Do không xuất phát từ thực 



tế, không nhận rõ những sự biến đổi về kinh tế và chính trị ở nông thôn, nên đã 

đánh giá địch quá cao, thậm chí coi đánh đổ địa chủ là khó hơn đánh đổ đế quốc. 

Do không xuất phát từ thực tế, nên đã đánh giá sai chính quyền và chi bộ của ta, 

thậm chí coi một số chi bộ tốt là tổ chức của địch"
28

. 

Nguyên nhân của tình hình trên bắt nguồn từ "tƣ tƣởng tả khuynh trong cải cách 

ruộng đất đã chớm nở lúc đầu; nó đã đƣa đến chỗ học tập kinh nghiệm nƣớc bạn 

một cách máy móc và không chịu điều tra nghiên cứu đầy đủ tình hình xã hội ta để 

định chủ trƣơng chính sách cụ thể cho thích hợp". Trung ƣơng Đảng đã thấy sai 

lệch đó nên đề ra phƣơng châm lãnh đạo tƣ tƣởng là đấu tranh chống sai lầm cả tả 

lẫn hữu "nhƣng sự uốn nắn đó không đƣợc quán triệt, trong lúc thi hành thì một 

mực nhấn mạnh chống hữu khuynh trong khi những hiện tƣợng tả khuynh đa trở 

nên trầm trọng"
29

. 

Về những sai lầm nói trên, Trung ƣơng và trƣớc hết là Bộ Chính trị phải chịu trách 

nhiệm đối với toàn Đảng và toàn dân... Một phần trách nhiệm rất quan trọng là do 

Uỷ ban cải cách ruộng đất Trung ƣơng và các uỷ ban cải cách ruộng đất khu: 

không chấp hành đúng nghị quyết của Trung ƣơng, thiếu báo cáo thỉnh thị, tƣ 

tƣởng chỉ đạo lệch một chiều, lại tự mãn, tự cao, làm việc thì thiếu tập thể và mệnh 

lệnh độc đoán. Sau đó đến một số cán bộ đã phạm sai lầm đặc biệt nghiêm 

trọng"
30

. 

Đề cƣơng phân tích và xác định "công tác chỉnh đốn ở xã đã phạm những sai lầm 

lớn nhất, nặng nhất trong cải cách ruộng đất. Công tác chỉnh đốn đảng ở cấp tỉnh 

và huyện là một thất bại lớn. Đảng ta đã bị tổn thất rất nặng, cơ sở cũ ở nông thôn 

nhiều nơi hầu nhƣ tan rã; tổ chức của Đảng ở huyện thì bị đảo lộn. Hàng vạn đảng 

viên tốt bị thanh trừ, hàng nghìn bị bắt, một số đảng viên có nhiều công lao bị xử 

oan. Phần lớn cán bộ và đảng viên bị bắt đều phải chịu những nhục hình rất tàn 

khốc, dã man"
31

. 



Những sai lầm của chỉnh đốn tổ chức cũng do không xuất phát từ thực tế, không 

điều tra nghiên cứu tình hình thực tế của Đảng, lại thiếu quan tâm đến sinh mệnh 

của đảng viên, lợi ích của Đảng và của phong trào; đƣờng lối xây dựng đảng không 

đƣợc rõ ràng, tƣ tƣởng thành phần chủ nghĩa nặng; phƣơng pháp chỉnh đốn không 

đúng... 

Đề cƣơng báo cáo vạch rõ nguyên nhân chung của những sai lầm về lãnh đạo của 

Trung ƣơng là "phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa, không tổng hợp và nâng cao 

kinh nghiệm cách mạng lên đến trình độ lý luận, đồng thời phạm giáo điều chủ 

nghĩa trong khi học tập kinh nghiệm của đảng bạn"
32

. Bài học đƣợc rút ra là: "Xuất 

phát từ thực tế của nƣớc ta, xuất phát từ những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, 

tìm ra đƣờng lối và chính sách thích hợp với đặc điểm của tình hình nƣớc ta, đó là 

một bài học rất lớn mà Đảng ta phải kiên quyết sửa chữa"
33

. 

Nguyên nhân thứ hai là "Bộ Chính trị rất coi nhẹ lãnh đạo về tổ chức". công tác cải 

cách ruộng đất là công tác trung tâm số 1, nhƣng vấn đề tổ chức thực hiện không 

đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng", "tác phong lãnh đạo... là không chú trọng đƣờng lối 

chính sách, mà nặng về sự vụ chủ nghĩa, không phải là tập trung dân chủ mà lại là 

tập trung quan liêu"
34

. 

Nguyên nhân thứ ba là những khuyết điểm về trình độ lý luận, lãnh đạo tổ chức và 

tác phong công tác, nói cho đúng là Bộ Chính trị "có tƣ tƣởng tự mãn, trong 

phƣơng pháp tƣ tƣởng thì chủ quan một chiều, lại thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu 

quan tâm đầy đủ đến lợi ích của Đảng, của cán bộ, của nhân dân"
35

. 

Đề cƣơng báo cáo nêu rõ: "Bộ Chính trị xin tự phê bình trƣớc Hội nghị Trung 

ƣơng"
36

. 

Đề cƣơng báo cáo chỉ ra nhiệm vụ và công tác trƣớc mắt, trong đó "Việc sửa chữa 

sai lầm trong chính đốn tổ chức và cải cách ruộng đất phải gắn liền với nhau và là 



công tác quan trọng nhất"
37

 và nêu lên nguyên tắc chỉ đạo tổ chức chỉ đạo sửa 

chữa và các quy định về việc sửa chữa những sai lầm trong chỉnh đốn tổ chức
38

. 

Ngày 8-9-1956, đồng chí Trƣờng Chinh phát biểu về những sai lầm của Đảng tổ 

Uỷ ban cải cách ruộng đất, nguyên nhân sai lầm, hậu quả và bài học kinh nghiệm 

và tự kiểm điểm trong việc lãnh đạo cải cách ruộng đất. Với trách nhiệm là Tổng 

Bí thƣ của Đảng, là Uỷ viên Bộ Chính trị đƣợc phân công cùng Đảng tổ Uỷ ban cải 

cách ruộng đất chỉ đạo quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất, trƣớc sai lầm 

trong lãnh đạo cải cách ruộng đất, đồng chí Trƣờng-Chinh tự phê bình nghiêm 

khắc trong Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, trƣớc Ban Chấp hành Trung ƣơng và xin từ 

chức Tổng Bí thƣ
39

. 

Hội nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng đã thông qua nghị quyết tự phê 

bình của Trung ƣơng đồng ý để đồng chí Trƣờng-Chinh từ chức Tổng Bí thƣ, đồng 

chí vẫn là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng. Hội nghị 

cũng thông qua Kế hoạch sửa sai do đồng chí Trƣờng-Chinh đích thân chỉ đạo
40

. 

Bộ Chính trị giao cho đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch sửa 

sai cải cách ruộng đất và đồng chí đã có nhiều biện pháp đúng đắn để kịp thời sửa 

chữa và khắc phục hậu quả nặng nề do cải cách ruộng đất để lại. 

Tại các cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ ngày 3, ngày 5 và ngày 8-11-1956, đồng 

chí Trƣờng-Chinh đã trình bày ý kiến về một số vấn đề cần giải quyết nhƣ chính 

sách sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và đề nghị Bộ Chính trị và Ban Bí 

thƣ phân tích kỹ những nguyên nhân sai lầm về sự lãnh đạo của Trung ƣơng, về sai 

lầm của Uỷ ban cải cách ruộng đất, về tình hình tƣ tƣởng trong nhân dân, về vấn đề 

sửa chữa sai lầm vấn đề chỉnh đốn tổ chức... và đề nghị cần có ngƣời chuyên trách 

vấn đề này
41

. 



Sau những cuộc họp trên, đồng chí Trƣờng-Chinh công bố quan điểm của mình 

trên tạp chí Học tập, số tháng 11-12-1956, trong bài "Sửa sai và tiến lên" nhằm 

"góp vào việc đánh giá công tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, nhận 

định về tính chất những khuyết điểm của ta trong các công tác ấy, bàn về nguyên 

nhân sai lầm và trách nhiệm, đồng thời rút ra mấy bài học kinh nghiệm lớn trong 

vấn đề này và giúp cán bộ, đảng viên chúng ta nhận rõ nhiệm vụ trung tâm đột xuất 

của Đảng ta hiện nay là sửa chữa và tiến lên"
42

. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh 

đốn tổ chức chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, "do chỗ không xuất phát từ thực 

tế Việt Nam"; ngoài ra, tác phong lãnh đạo lại quan liêu, thiếu tập thể, dân chủ; cơ 

quan chỉ đạo chủ quan, tự mãn độc đoán, chuyên quyền. Đồng chí xác định trách 

nhiệm đó thuộc về Trung ƣơng và Bộ Chính trị (cơ quan lãnh đạo), Thƣờng trực 

Uỷ ban cải cách ruộng đất và Ban Tổ chức Trung ƣơng Đảng (cơ quan chỉ đạo thực 

hiện chính sách). Đồng chí cũng giải thích việc thi hành kỷ luật đối với cá nhân 

không phải Trung ƣơng đùn trách nhiệm cho mấy đồng chí uỷ viên Trung ƣơng 

trực tiếp phụ trách cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Vấn đề không phải 

Trung ƣơng đùn trách nhiệm cho ngƣời này hay ngƣời khác. Trung ƣơng nhận 

trách nhiệm của mình. Nhƣng tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cho nên trách 

nhiệm trực tiếp vẫn phải quy vào cá nhân những đồng chí lãnh trách nhiệm trƣớc 

Trung ƣơng. Về vấn đề kỷ luật nặng hay nhẹ đối với cán bộ, đồng chí cho rằng, đó 

là căn cứ vào trách nhiệm nhiều hay ít, tác hại của sai lầm, động cơ sai lầm và thái 

độ nhận sai lầm của cán bộ, vì Đảng ta thi hành kỷ luật Đảng theo "phƣơng châm 

trị bệnh cứu ngƣời", "giáo dục làm chính" và "Việc thi hành kỷ luật với một số 

đồng chí phạm sai lầm là cần thiết; nhƣng Đảng ta thi hành một chính sách sửa sai 

chứ không thi hành một chính sách báo thù"
43

. 



Đồng chí cũng nêu lên những "bài học kinh nghiệm lớn" đó là bài học về đấu tranh 

giai cấp trong điều kiện đã có chính quyền; về mối quan hệ giữa mở rộng dân chủ 

với giáo dục về dân chủ và kiện toàn không ngừng bộ máy chuyên chính; phải xuất 

phát từ thực tế trong công tác lãnh đạo kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa 

Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng nƣớc ta; phải tôn trọng nguyên tắc tập trung 

dân chủ, phải phát huy trí tuệ của quần chúng; phải kiểm tra đôn đốc, tổng kết kinh 

nghiệm sửa chữa sai lầm, phải phát triển phê bình, tự phê bình vì "Phê bình là liều 

linh đan chữa bệnh quan liêu và chủ quan tự mãn của các cơ quan lãnh đạo và cán 

bộ"
44

. 

Để cho công tác sửa sai đƣợc tiến hành tốt, đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng cần 

phải khắc phục tƣ tƣởng bảo thủ tự mãn, không chịu nhận sai lầm, không kiên 

quyết sửa sai; bi quan tiêu cực, nhìn mọi cái đều hỏng, không tin ở thắng lợi của 

cải cách ruộng đất, không tin có thể sửa sai đƣợc hoặc thái độ bàng quan vô trách 

nhiệm, không quan tâm đến việc sửa sai... 

Đồng chí viết: Công tác cách mạng của chúng ta có thành tích và cũng có sai lầm. 

Điều cốt yếu là Đảng ta tránh đƣợc những sai lầm về đƣờng lối cách mạng, và một 

khi phạm sai lầm dù lớn dù nhỏ đều thành khẩn nhận hết sai lầm và kiên quyết sửa 

chữa... Vì đƣờng lối cách mạng của Đảng ta đúng, bản chất chế độ ta tốt, quần 

chúng nhân dân ta nói chung vẫn tin tƣởng ở Đảng ta và Chính phủ ta cho nên ta 

có điều kiện tốt để sửa sai và tiến lên
45

. 

Từ tháng 11-1956 đến những tháng đầu năm 1957, trong các cuộc họp của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thƣ, đồng chí Trƣờng-Chinh đƣa ra nhiều ý kiến về việc sửa sai 

từng bƣớc và đề nghị mở những hội nghị sơ kết nhằm kịp thời tổng kết kinh 

nghiệm để làm các bƣớc tiếp theo. Qua các hội nghị sơ kết đó để đề ra các chính 

sách bổ sung về công tác sửa sai. Những vấn đề này đƣợc đồng chí Trƣờng-Chinh 

cụ thể hoá trong bài viết "Kiểm điểm tình hình công tác sửa sai bƣớc 1 và mấy ý 



kiến về công tác sửa sai bƣớc 2" đăng trên tạp chí Học tập, số tháng 1-1957. Bài 

viết chỉ rõ tính chất quan trọng và phức tạp của công tác bƣớc 2, nêu lên những 

nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu của bƣớc 2, những thuận lợi và khó khăn; chỉ ra 

phƣơng châm, cách thức tổ chức bƣớc 2 và việc thực hiện những bƣớc công tác 

ngắn của bƣớc 2. 

Trong các cuộc họp với Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, đồng chí Trƣờng-Chinh đề nghị 

tăng cƣờng cán bộ giúp các tỉnh, huyện trong việc duyệt thành phần. Trong thực 

tiễn, đồng chí quan tâm lắng nghe ý kiến của các địa phƣơng, yêu cầu Ban Bí thƣ 

phải lãnh đạo hàng ngày công tác sửa sai, và đề nghị phân công các đồng chí trong 

Bộ Chính trị theo dõi địa phƣơng để giúp lãnh đạo tập thể đƣợc tốt hơn. Không 

những quan tâm chỉ đạo chung công tác sửa sai trên toàn miền Bắc, đồng chí 

Trƣờng-Chinh còn quan tâm đến từng địa phƣơng cụ thể, giúp họ tìm ra nguyên 

nhân sai lầm và hƣớng khắc phục
46

. 

Sau khi phát hiện ra sai lầm nặng nề trong cải cách ruộng đất, với tinh thần tự phê 

bình và trách nhiệm cao, đồng chí Trƣờng-Chinh đã tích cực cùng với các cơ quan 

trung ƣơng và địa phƣơng ra sức sửa chữa sai lầm để đƣa tình hình xã hội sớm trở 

lại ổn định, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân lấy lại niềm tin đối với 

Đảng và Chính phủ để ra sức khôi phục và xây dựng đất nƣớc
47

. 

Tháng 11-1958, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng đã đánh giá toàn 

bộ nhiệm vụ cải cách ruộng đất và công tác sửa sai. Hội nghị nhận định rằng Hội 

nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng trên những nét lớn đã vạch rõ phần 

đúng, phần sai trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, đã phân tích, phê 

phán những sai lầm và đề ra những phƣơng châm, chính sách và biện pháp sửa 

chữa. Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng đã có tác dụng lớn trong 

việc cải biến tình hình nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức 

gây ra, "qua sửa sai những sai lầm đó... những thành quả của cải cách ruộng đất đã 



đƣợc giữ vững và phát huy thêm"
48

. "Việc sửa sai thành công chứng tỏ Nghị quyết 

của Hội nghị Trung ƣơng lần thứ mƣời (mở rộng) là đúng"
49

. 

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng đánh giá rằng: "Nhờ có Nghị 

quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ mười (mở rộng), công tác sửa chữa sai lầm 

trong cải cách rộng đất và chỉnh đốn tổ chức đã mang lại kết quả tốt. Cơ sở đảng ở 

nông thôn đã đƣợc củng cố và tăng cƣờng; những đảng viên bị xử trí sai đã đƣợc 

khôi phục đảng tịch; những cán bộ bị xử trí sai đã đƣợc khôi phục chức vụ cũ. Các 

tổ chức chính quyền và quần chúng ở xã cũng đƣợc củng cố và kiện toàn thêm. Vai 

trò của bần, cố nông đƣợc nâng cao hơn và bần, cố, trung nông đoàn kết hơn. 

Những ngƣời bị quy sai và xử trí sai trong cải cách ruộng đất đã đƣợc sửa thành 

phần, khôi phục danh dự và đền bù tài sản một cách tƣơng đối thích đáng. Không 

khí căng thẳng ở nông thôn trƣớc sửa sai đã dần dần dịu đi, nông thôn dần dần 

bƣớc vào thế ổn định về mọi mặt, sản xuất đƣợc đẩy mạnh, tinh thần phấn khởi của 

quần chúng đƣợc phục hồi và phát huy. Lòng tin tƣởng của quần chúng đối với 

Đảng và Chính phủ đƣợc củng cố trở lại"
50

. 

Đi sâu phân tích những nguyên nhân sai lầm để rút ra những bài học kinh nghiệm 

cho Đảng, Hội nghị cho rằng: "Khi nào và ở đâu chúng ta xa rời phƣơng pháp tƣ 

tƣởng và phƣơng pháp công tác của chủ nghĩa Mác - Lênin thì chúng ta đã phạm 

sai lầm... và do đó đã phạm phải chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa giáo điều và chủ 

nghĩa quan liêu"
51

. Vì vậy, bài học kinh nghiệm lớn thứ nhất" mà Đảng ta rút ra từ 

cải cách ruộng đất là: phải kiên quyết chống chủ nghĩa chủ quan, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm"
52

; "phải tôn trọng nhưng nguyên tắc tổ 

chức và nguyên tắc sinh hoạt của một đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững 

chế độ tập trung dân chủ và nguyên tắc lãnh đạo tập thể, củng cố sự đoàn kết 

trong toàn Đảng trên cơ sở nhất trí về tư tưởng và thống nhất về tổ chức, chống 

mọi biểu hiện của chủ nghĩa tự do, vô chính phủ, công như của chủ nghĩa tập 



trung quan liêu"
53

; "phải làm cho mọi công tác của chúng ta đều được tiến hành 

thật sự theo đường lối quần chúng"
54

. 

Hội nghị rút ra những bài học của sửa sai là: "với tinh thần phụ trách cao độ trƣớc 

quần chúng, phải dũng cả thừa nhận sai lầm và kiên quyết sửa sai, đồng thời phải 

giữ vững nguyên tắc;... một mặt phải chống những tƣ tƣởng bảo thủ và ngoan cố, 

không chịu thành khẩn nhận sai lầm và kiên quyết sửa sai; mặt khác phai kiên 

quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa xét lại, chống những khuynh hƣớng cơ 

hội chủ nghĩa, tự do chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật, lợi dụng lúc Đảng gặp khó 

khăn mà đả kích, chia rẽ, yêu sách với Đảng và tự đề cao mình; đồng thời ra sức 

khắc phục những tƣ tƣởng và thái độ bi quan, tiêu cực, hoang mang, hoài nghi, mất 

tin tƣởng đối với sự lãnh đạo của Đảng"
55

. 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết "Về tổng kết cải cách ruộng đất". 

Những đánh giá và những bài học rút ra từ thực tiễn cải cách ruộng đất và sửa sai ở 

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng cũng nhƣ Nghị quyết "Về tổng kết 

cải cách ruộng đất" phần nào nói lên bản lĩnh cách mạng, thái độ và trách nhiệm 

cao của đồng chí Trƣờng-Chinh trong nhận thức và sửa chữa sai lầm trong lãnh 

đạo và chỉ đạo thực tiễn của mình trên cƣơng vị là Tổng Bí thƣ của Đảng và cả khi 

từ chức Tổng Bí thƣ để lãnh đạo công tác sửa sai lấy lại uy tín của Đảng và niềm 

tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nƣớc ta. 

6.3. Khôi phục và cải tạo kinh tế miền Bắc 

Song song với nhiệm vụ trung tâm ở miền Bắc là hoàn thành cải cách ruộng đất, 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng cụ thể hoá nhiệm vụ khôi phục sản xuất, phục 

hồi kinh tế quốc dân, cải thiện một bƣớc đời sống nhân dân đƣợc đề ra ở Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng. 



Ngày 9 và 10-12-1954, Hội nghị Bộ Chính trị họp rút bàn về đƣờng lối, phƣơng 

châm và chƣơng trình khôi phục kinh tế và bàn kế hoạch năm 1955. Tại Hội nghị, 

đồng chí Trƣờng-Chinh đã phát biểu bổ sung nhiều điểm vào dự thảo kế hoạch, 

nhất là về đặc điểm tình hình và những khó khăn mà nƣớc ta đang gặp phải; góp ý 

về phƣơng châm, mục đích, kế hoạch cụ thể cũng nhƣ những điều kiện để bảo đảm 

thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra. Về phƣơng châm, đó là phải phục vụ lợi ích 

của nhân dân, nâng cao mức sống của nhân dân lao động; phải thực hiện cân bằng 

giữa sản xuất - tiêu thụ, giữa kỹ thuật với trang thiết bị; phân biệt việc cần làm và 

chƣa cần làm. Đối với cải tạo kinh tế ở nông thôn phải đƣợc tiến hành sau khi cải 

cách ruộng đất xong, sau đó củng cố và phát trển sản xuất từng bƣớc và có kế 

hoạch, chuẩn bị điều kiện tiến lên thời kỳ kiến thiết và mở đƣờng tiến tới chủ nghĩa 

xã hội; phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, đồng thời phát huy khả năng phát 

triển kinh tế tƣ nhân. Về chính sách, cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nƣớc bạn 

để đƣa ra đƣờng lối, chính sách cho phù hợp với hoàn cảnh của nƣớc ta và mỗi 

chính sách cụ thể phải đƣợc nghiên cứu kỹ, thông qua và định rõ thời gian thực 

hiện. 

Tháng 3-1955, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng, Tổng Bí thƣ 

Trƣờng-Chinh nêu lên nhiệm vụ củng cố miền Bắc về mọi mặt. Bên cạnh việc 

hoàn thành cải cách ruộng đất phải ra sức phục hồi kinh tế, nâng cao sản xuất, hàn 

gắn những vết thƣơng chiến tranh, bảo đảm cung cấp trong thời bình, nâng cao đời 

sống của nhân dân, tạo điều kiện để tăng cƣờng lực lƣợng và kiến thiết nƣớc nhà, 

tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của đồng bào miền Nam. Đồng chí cho rằng, đối 

với điều kiện nƣớc ta, nhiệm vụ phục hồi kinh tế nên bắt đầu từ việc phục hồi nông 

nghiệp, giao thông vận tải, khôi phục công nghiệp, củng cố tài chính, tăng thu, ổn 

định tiền tệ và bình ổn giá cả... Phục hồi và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là đầu 

mối để khôi phục kinh tế, do vậy cần phải tăng gia sản xuất, tích cực khai hoang, 



phục hồi diện tích trồng trọt. Do chiến tranh kéo dài, phải dốc tiền tài vật lực cho 

cuộc chiến tranh, những cơ sở sản xuất của ta bị địch phá hoại cũng khá nhiều, lại 

thêm thiên tai liên tiếp nên nạn đói đang phát triển và lan rộng, vì vậy, phải "cứu 

đói nhƣ cứu lửa". 

Trong tình hình đó, đồng chí Trƣờng-Chinh đề nghị phải thi hành một số biện pháp 

gấp rút nhƣ vận động nông dân sản xuất hoa màu ngắn ngày, giúp nông dân giải 

quyết lƣơng thực và hạt giống, vay thóc của ngƣời giàu cấp cho ngƣời nghèo, vận 

động nhân dân cho nhau vay, dùng các quỹ tình thƣơng, quỹ đoàn thể cho nông 

dân vay ăn để sản xuất... 

Để khôi phục sản xuất tốt, cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân dân, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thƣ đã tiến hành nhiều cuộc họp bàn các biện pháp và quyết định thành lập 

ở nhiều nơi các nông trƣờng quốc doanh với những nhiệm vụ, yêu cầu hết sức cụ 

thể; giải quyết vấn đề đào tạo cán bộ khoa học phục vụ sản xuất, vấn đề chống lụt, 

bảo vệ đê điều. 

Cùng với việc lãnh đạo khôi phục kinh tế, trong nhiều cuộc họp Ban Bí thƣ bàn về 

vấn đề xây dựng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Tổng Bí thƣ Trƣờng-

Chinh đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Đồng chí nêu nhiều ý kiến đối với 

việc phát triển nền văn nghệ nƣớc nhà và cho rằng phải chấn chỉnh, xây dựng 

phong trào vệ sinh, chỉnh đốn các cơ sở chữa bệnh hiện có, đề phòng những dịch 

bệnh có thể xảy ra... khuyến khích phong trào thể dục toàn dân có hƣớng dẫn, có 

lãnh đạo. 

Tổng Bí thƣ cũng chỉ ra các biện pháp cụ thể củng cố chính quyền và chỉ rõ để 

tăng cƣờng sức mạnh của chính quyền phải ra sức sửa chữa khuyết điểm, liên hệ 

mật thiết với dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân, tránh quan liêu mệnh lệnh. 



Các cấp uỷ đảng phải sử dụng chính quyền để thực hiện chính sách và đƣờng lối 

của Đảng. 

Từ ngày 13 đến 20-8-1955, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng 

(khoá II) đã họp bàn quyết định về một số nhiệm vụ trƣớc mắt của hai miền. Sau 

lời khai mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trƣờng-Chinh trình bày bản báo 

cáo: "Đoàn kết nhân dân toàn quốc đấu tranh thực hiện thống nhất Việt Nam trên 

cơ sở độc lập và dân chủ". Trên cơ sở phân tích những thay đổi của tình hình trong 

nƣớc và quốc tế, Đảng ta đề ra nhiệm vụ trƣớc mắt là ra sức tập hợp lực lƣợng toàn 

dân thành một mặt trận rộng rãi với một cƣơng lĩnh chung thích hợp để chống đế 

quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, thực hiện thống nhất nƣớc nhà trên cơ sở độc 

lập, dân chủ và bằng phƣơng pháp hòa bình; đồng thời đấu tranh để củng cố hòa 

bình, ngăn ngừa chiến tranh trở lại Đông Dƣơng. 

Để tiến tới thực hiện thống nhất nƣớc nhà và đẩy mạnh việc củng cố miền Bắc, 

đồng chí Trƣờng-Chinh xác định phải tăng cƣờng lãnh đạo tƣ tƣởng, củng cố Đảng 

và sửa đổi lối làm việc của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề cần phải làm 

để thích hợp với yêu cầu của tình hình mới là: 

1. Đẩy mạnh khôi phục kinh tế, thiết thực chuẩn bị điều kiện kiến thiết nƣớc nhà. 

2. Đảm bảo hoàn thành cải cách ruộng đất và tổ chức nông dân sản xuất sau cải 

cách ruộng đất. 

Mặt khác, do bọn thổ phỉ, biệt kích, gián điệp còn hoạt động ở nhiều nơi, nhƣ các 

vùng công giáo, dân tộc thiểu số, nên một nhiệm vụ cấp bách đặt ra là phải tiễu trừ 

bọn thổ phỉ, biệt kích và việc trấn áp bọn gián điệp, bọn phá hoại cũng cần đƣợc 

thực hiện tích cực. 

Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền nhà nƣớc đƣợc tăng cƣờng sức mạnh, các 

lĩnh vực sản xuất dần ổn định và phát triển. Tổng sản lƣợng nông nghiệp và công 



nghiệp đã xấp xỉ bằng năm 1939. Sản lƣợng nông nghiệp đã vƣợt nhiều so với 

trƣớc chiến tranh, đạt 4.000.000 tấn. Thành phần kinh tế quốc doanh đƣợc củng cố, 

những đặc lợi, đặc quyền của bọn đế quốc bị xoá bỏ. Các hoạt động sản xuất kinh 

doanh trở lại bình thƣờng, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện đáng kể và chuẩn bị 

bƣớc sang thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Trƣớc những chuyển biến quan trọng của đất nƣớc sau khi hoà bình lập lại ở miền 

Bắc, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng nhận thấy phải sửa đổi Hiến pháp năm 

1946 cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng nƣớc ta. Bởi vậy, 

ngày 23-1-1957, Quốc hội nƣớc ta đã quyết định sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội đã 

bầu ra Ban sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trƣởng ban, đồng chí 

Trƣờng-Chinh là uỷ viên của Uỷ ban này và đã có nhiều đóng góp quan trọng 

trong việc xây dựng Hiến pháp năm 1959. Tại các cuộc họp Ban Chấp hành Trung 

ƣơng, đồng chí nêu rõ rằng Hiến pháp đƣợc xây dựng lúc này phải xuất phát từ 

thực tế Việt Nam, phải dựa vào nguyên tắc cơ bản của công cuộc cải tạo xã hội chủ 

nghĩa ở miền Bắc và phải có tác dụng vào việc đấu tranh thống nhất nƣớc nhà và 

Hiến pháp của ta phải cân nhắc sao cho phù hợp với tình hình của đất nƣớc ta. 

Về vấn đề phân cấp quyền lực nhà nƣớc cũng nhƣ việc phân cấp quản lý hành 

chính, đồng chí đề nghị nên có bốn cấp từ Trung ƣơng xuống tới địa phƣơng, ở 

cấp huyện có Hội đồng nhân dân. Huyện có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân là để khắc phục tình trạng cấp tỉnh xa xã, đồng thời để xây dựng huyện mạnh 

lên nhằm phát huy khả năng, sáng kiến trong công tác. Đồng chí cũng cho rằng 

Hiến pháp cần thừa nhận quyền tƣ hữu tài sản của tƣ bản với hình thức chủ yếu là 

tƣ bản nhà nƣớc, bỏ việc tịch thu mà chỉ trƣng mua hay trƣng dụng. Đồng chí cũng 

nói rõ rằng, cần phải thống nhất trong Trung ƣơng trƣớc, sau mới trƣng cầu ý dân 

và phải xác định quá trình thảo luận dự thảo Hiến pháp là một quá trình giáo dục 

cho nhân dân. Ngày 4-10-1957, sau một năm kể từ Hội nghị lần thứ mƣời Ban 



Chấp hành Trung ƣơng, nhận thấy đồng chí Hồ Chí Minh vừa là Chủ tịch nƣớc, 

vừa là Chủ tịch Đảng lại phải kiêm thêm công việc của Tổng Bí thƣ sau khi đồng 

chí Trƣờng-Chinh từ chức, đồng chí đề nghị Bộ Chính trị để Chủ tịch Hồ Chí Minh 

thôi chức Tổng Bí thƣ và không ở trong Ban Bí thƣ nữa để tập trung và công việc 

chính. Đồng chí Trƣờng-Chinh và một số đồng chí đề nghị Bộ Chính trị để đồng 

chí Lê Duẩn vào Ban Bí thƣ giữ chức Quyền Tổng Bí thƣ cho đến Đại hội toàn 

quốc của Đảng
56

. Ngày 7-10-1957, Bộ Chính trị biểu quyết tán thành đề nghị đó
57

. 

Đến cuối năm 1957, nhiệm vụ khôi phục kinh tế căn bản đã hoàn thành, miền Bắc 

bƣớc vào thời kỳ phát triển kinh tế. Để thống nhất tƣ tƣởng, đoàn kết trong toàn 

Đảng, hoàn thành nhiệm vụ trƣớc mắt, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung 

ƣơng đã họp từ ngày 19 đến 21-12-1957. Tại Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh 

đọc bản báo cáo "Thống nhất tƣ tƣởng, đoàn kết toàn Đảng đẩy mạnh hoàn thành 

nhiệm vụ trƣớc mắt", nhấn mạnh: mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đứng vững trên 

lập trƣờng của chủ nghĩa Mác - Lênin, lập trƣờng của giai cấp công nhân, phải 

luôn trung thành với nguyên lý của chủ nghĩa quốc tế vô sản chống chủ nghĩa 

sôvanh. Bản báo cáo phân tích và nhận định về nhiệm vụ cách mạng trƣớc mắt; 

giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam; nhận định về nền chuyên 

chính dân chủ nhân dân của ta; vấn đề khôi phục kinh tế, vấn đề quan hệ giữa lãnh 

đạo và quần chúng, chống bệnh quan liêu và vấn đề đoàn kết quốc tế. Bản báo cáo 

khẳng định "nhiệm vụ quan trọng của Đảng ta hiện nay là phải thực hiện sự thống 

nhất tư tưởng đoàn kết toàn Đảng làm cho Đảng ta, muôn ngƣời nhƣ một, thống 

nhất hành động, chấp hành những nhiệm vụ công tác trƣớc mắt và phát huy cao độ 

tác dụng lãnh đạo cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới"
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Giữa tháng 11-1958, tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng mở rộng, 

đồng chí Trƣờng-Chinh phát biểu ý kiến về nhận định tình hình, nhiệm vụ chính trị 

và nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch ba năm 1958 - 1960, chỉ rõ tình hình chuyển biến 



của miền Bắc sau khi quét sạch đế quốc và phong kiến, đồng thời chỉ ra các mâu 

thuẫn cơ bản ở miền Bắc và phác thảo ra đƣờng lối chung cho toàn miền Bắc để 

Trung ƣơng thảo luận. 

Về nông nghiệp, đồng chí cho rằng, không phải chờ phát triển nông trƣờng rồi mới 

phát triển nông nghiệp. Phải coi việc cải tạo quan hệ sản xuất là chính. Trên cơ sở 

tổ đổi công, chuyển dần sang hợp tác xã ra sức cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất. 

Đến quý I năm 1959, phải giáo dục quần chúng và phát động quần chúng làm đổi 

công hợp tác và năm 1960 phải hoàn thành hợp tác xã cấp thấp, một nửa là hợp tác 

xã bậc cao và đề nghị tiến hành cải cách dân chủ ở miền núi nhƣng cần có nội dung 

phù hợp và phải làm thí điểm trƣớc. 

Để Trung ƣơng có thể nắm và chỉ đạo hợp tác hoá song toàn quốc, đồng chí 

Trƣờng-Chinh đề nghị Trung ƣơng nghiên cứu tổ chức bộ máy để giúp Trung ƣơng 

trong vấn đề này nhƣng cho rằng phải hết sức cẩn thận, đề phòng chủ nghĩa lãng 

mạn trong kinh tế. 

Về công thƣơng nghiệp, tình hình có khác, không phải chờ cải tạo xong mới phát 

triển công nghiệp quốc doanh, trái lại phải phát triển công nghiệp và thƣơng nghiệp 

ở những nơi có điều kiện cải tạo công thƣơng nghiệp tƣ bản chủ nghĩa và thủ công 

nghiệp. Phát triển và cải tạo phải xoắn với nhau, kết hợp với nhau chặt chẽ. 

Tại Hội nghị này, đồng chí còn nhận định rằng: về công nghiệp, lâu dài mà nói, 

không có con đƣờng nào khác là ƣu tiên phát triển công nghiệp nặng nhƣng trong 

bốn năm đầu ta phải chú trọng công nghiệp nhẹ, tƣ liệu tiêu dùng nhiều hơn. Từ 

năm thứ năm trở đi sẽ dần dần ngang nhau. 

Về phần giáo dục, trong điều kiện của miền Bắc, các trƣờng công lập chƣa thể đáp 

ứng đƣợc nhu cầu học tập của con em nhân dân, nên đề nghị Trung ƣơng vận động 

nhân dân xây dựng thêm các trƣờng dân lập. Những ý kiến của đồng chí Trƣờng-



Chinh đã góp phần hình thành nên chủ trƣơng của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp 

hành Trung ƣơng khoá II, tháng 11-1958, là đẩy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ 

nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và cuộc cải tạo 

xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tƣ bản tƣ doanh, đồng thời phải ra sức 

phát triển thành phần kinh tế quốc doanh là lực lƣợng lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế 

quốc dân. 

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng đồng ý để các đồng chí Trƣờng-

Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đƣợc rút khỏi nhiệm vụ Bí thƣ Ban 

Chấp hành Trung ƣơng và chỉ làm nhiệm vụ Uỷ viên Bộ Chính trị vì hiện nay các 

uỷ viên Bộ Chính trị "cần để nhiều thì giờ và công sức vào việc nghiên cứu các vấn 

đề thuộc đƣờng lối, phƣơng châm, chính sách của Đảng, nếu lại phải đảm đƣơng 

luôn việc chỉ đạo thực hiện thì không lợi"
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Kỳ họp thứ chín Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà họp từ ngày 9 đến 

14-12-1958 đã phê chuẩn đề nghị của Hội đồng Chính phủ bổ nhiệm một số nhân 

sự của Chính phủ. Đồng chí Trƣờng-Chinh đƣợc bổ nhiệm làm Phó Thủ tƣớng 

kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nƣớc. 

Từ ngày 16 đến 30-4-1959, Ban Chấp hành Trung ƣơng đã họp Hội nghị lần thứ 16 

(mở rộng) bàn về vấn đề hợp tác hoá nông nghiệp, cải cách dân chủ ở miền núi, cải 

tạo đối với công thƣơng nghiệp tƣ bản tƣ doanh và chuẩn bị Đại hội lần thứ III của 

Đảng. Tiếp tục chủ trƣơng mà Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng đề 

ra, Hội nghị lần này đã thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế quốc dân ở miền Bắc 

nƣớc ta. Hội nghị đã thông qua ba nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về vấn đề 

hợp tác hoá nông nghiệp; Nghị quyết về vấn đề cải tạo công thƣơng nghiệp tƣ bản 

tƣ doanh ở miền Bắc; và Nghị quyết về vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát 

triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi. Đồng chí Trƣờng-

Chinh có bài phát biểu "Kiên quyết đƣa nông thôn miền Bắc nƣớc ta qua con 



đƣờng hợp tác hoá nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội" và trình bày Dự thảo 

Nghị quyết về hợp tác hoá nông nghiệp. 

Sau Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ƣơng, đồng chí Trƣờng-Chinh tham 

gia nhiều cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ bàn về vấn đề hợp tác hoá nông 

nghiệp và cải tạo công thƣơng nghiệp tƣ bản tƣ doanh, nêu ra các vấn đề mâu 

thuẫn trong xã hội, một số vấn đề về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, phƣơng châm, chủ 

trƣơng, cách thức tiến hành các nhiệm vụ trong phát triển hợp tác hoá và cải tạo 

công thƣơng nghiệp ở nƣớc ta. 

Thực hiện các nghị quyết nói trên, nhiệm vụ phục hồi, phát triển sản xuất, cải tạo 

xã hội chủ nghĩa miền Bắc đã giành đƣợc những kết quả quan trọng
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. Sản xuất 

nông nghiệp và công nghiệp bị tàn phá nặng nề trong chín năm kháng chiến đã 

đƣợc phục hồi và phát triển khá nhanh
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. 

Do sản xuất phát triển, thu nhập tính theo đầu ngƣời tăng đáng kể, đời sống văn 

hoá tinh thần của nhân dân ta đã đƣợc nâng cao thêm một bƣớc. Nạn mù chữ cơ 

bản đã đƣợc xoá hết ở miền xuôi, phong trào bổ túc văn hoá phát triển mạnh mẽ. 

Số trƣờng phổ thông tăng thêm 1.745 trƣờng, số học sinh tăng 2 lần, tăng thêm 26 

trƣờng chuyên nghiệp trung cấp, tăng số học sinh lên 5 lần, tăng 6 trƣờng đại học 

với số sinh viên tăng 6 lần. Đến cuối năm 1959, tổng số học sinh và sinh viên đã 

lên đến 2.400.000 ngƣời
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. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân cũng đạt đƣợc những bƣớc tiến bộ 

quan trọng, phong trào thể dục toàn dân đƣợc phát triển rộng khắp. Những thành 

tựu đạt đƣợc về mọi mặt trong những năm sau hoà bình lập lại chứng tỏ đƣờng lối, 

chủ trƣơng của Đảng ta về khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo kinh tế, phát 

triển văn hoá là đúng đắn. Là Tổng Bí thƣ của Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh đã có 

những đóng góp quan trọng, cơ bản không những trong việc hình thành đƣờng lối, 

chủ trƣơng mà cả trong chỉ đạo thực hiện, đƣa đƣờng lối, chủ trƣơng ấy của Đảng 



vào thực tế đời sống của nhân dân, mang lại những chuyển biến quan trọng về mọi 

mặt trên toàn miền Bắc và làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh của đồng 

bào miền Nam. 

6.4. Với cách mạng miền Nam 

Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ƣơng (tháng 7/1954) khẳng định kẻ thù chính, nguy hiểm nhất của nhân dân 

ta là đế quốc Mỹ. Báo cáo vạch rõ tình hình và nhiệm vụ cách mạng thay đổi nên 

ta phải thay đổi chính sách và khẩu hiệu cho phù hợp với tình hình mới. 

Trong báo cáo "Để hoàn thành nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác trƣớc mắt", đồng 

chí Trƣờng-Chinh nhận định "Tình hình Đông Dƣơng có hai khả năng phát triển: 

khả năng chiến tranh kéo dài và mở rộng, khả năng lập lại hoà bình ở Đông Dƣơng 

bằng phƣơng pháp thƣơng lƣợng hoà bình" và nêu rõ quan điểm là "Nhân dân ta 

đang ra sức đấu tranh làm cho khả năng thứ hai thực hiện. 

Hòa bình thực hiện thì có lợi cho nhân dân Đông Dƣơng và nhân dân thế giới, vì 

nhƣ thế là phá đƣợc âm mƣu kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dƣơng của đế 

quốc Mỹ, và làm cho tình hình Đông Nam Á và thế giới bớt căng thẳng. 

Trƣớc đây ta chủ trƣơng trƣờng kỳ kháng chiến tự lực cánh sinh là rất đúng. 

Nhƣng nay do tình hình biến đổi ta chủ trƣơng tranh thủ hoà bình, đồng thời chuẩn 

bị tiếp tục chiến tranh nếu cần thiết"
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. Đồng chí chỉ rõ vì kẻ thù chính và nguy 

hiểm nhất của nhân dân ta là đế quốc Mỹ nên ta phải chĩa mũi nhọn đấu tranh vào 

chúng, cô lập chúng và đánh đổ chúng". Khẩu hiệu đề ra là "hoà bình, thống nhất, 

độc lập, dân chủ". Khẩu hiệu này và các chủ trƣơng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

đồng chí Trƣờng-Chinh đƣợc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng 

nhất trí và trở thành mục tiêu hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. 



Để cụ thể hoá và bổ sung thêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ƣơng, từ ngày 5 đến 7-9-1954, Bộ Chính trị đã họp và ra Nghị quyết "Về 

tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng". 

Ngày 6-9-1954, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trƣờng-Chinh ký Chỉ thị "Về tình 

hình mới và nhiệm vụ công tác mới của miền Nam"
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 nêu rõ đặc điểm của tình 

hình, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của miền Nam do tình hình mới mang lại. 

Chỉ thị chỉ rõ kẻ thù chính, cụ thể trƣớc mắt của ta và đề ra khẩu hiệu và nhiệm vụ 

chung của miền Nam là: "Củng cố hoà bình, đòi tự do dân chủ và cải thiện dân 

sinh, tiến tới thực hiện thống nhất và hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn 

quốc"
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. Tuy nhiên, có thể tuỳ tình hình và trƣờng hợp cụ thể mà nêu điểm nào đó 

trong số những điểm trên thành khẩu hiệu đi kèm với khẩu hiệu chung. Từ nhiệm 

vụ chung đó, trong chỉ thị này đã chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể trƣớc mắt. Sách 

lƣợc chung là tập trung mũi nhọn chĩa vào đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và tay sai 

của chúng. Tranh thủ mọi ngƣời không phân biệt xu hƣớng chính trị và tôn giáo, 

không thân Mỹ và tán thành chủ trƣơng hoà bình, độc lập, thống nhất và dân chủ. 

Chỉ thị đã vạch ra phƣơng châm chung cho cách mạng miền Nam và phƣơng châm 

công tác ở miền Nam là: 

- Kết hợp hài hoà giữa công tác hợp pháp và công tác bất hợp pháp. Các đoàn thể 

quần chúng thì lấy tổ chức hợp pháp hoặc nửa hợp pháp là chính, còn Đảng thì lấy 

tổ chức bất hợp pháp là chính. 

- Hết sức lợi dụng mọi khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp mà tuyên truyền, cổ 

động và lãnh đạo quần chúng đấu tranh; phải khéo che giấu lực lƣợng, đánh giá 

đúng địch, theo kiểu "biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng", không chủ quan với 

địch; đẩy mạnh công tác ở thành thị, giữ vững và phát triển cơ sở nông thôn, đặc 

biệt là vùng căn cứ du kích cũ. 



Chỉ thị đề ra công tác cho Mặt trận dân tộc thống nhất nhƣ: tên của Mặt trận, thành 

phần, chính cƣơng, điều lệ, nhân sự lãnh đạo Mặt trận; chính sách đối với nguỵ 

quân, nguỵ quyền, vấn đề ruộng đất, vấn đề gây phong trào bảo vệ hoà bình, công 

tác tuyên truyền, công tác tổ chức quần chúng (công đoàn, nông hội, thanh niên, 

phụ nữ), tổ chức và lãnh đạo các đảng bộ ở miền Nam, lãnh đạo quần chúng đấu 

tranh, công tác vận động đồng bào thiểu số, vận động tôn giáo, vận động đồng bào 

miền Bắc đã di cƣ vào Nam. Chỉ thị nhấn mạnh việc các tổ chức đảng phải lấy bí 

mật làm chính; tổ chức đảng phải trong sạch, vững mạnh, nghiêm mật, tuyệt đối 

không để cho bọn gian tế, bọn bóc lột chui vào. Các cơ quan phải gọn nhẹ, bí mật. 

Để lãnh đạo quần chúng đấu tranh theo mục tiêu đã vạch ra, Bộ Chính trị quyết 

định bỏ Trung ƣơng Cục miền Nam mà thành lập Xứ uỷ Nam Bộ và các khu uỷ. Ở 

Liên khu V, giữ nguyên Khu uỷ và lập thêm ba liên tỉnh uỷ. Riêng Thừa Thiên, 

Quảng Trị do Pháp đang đóng quân nên tạm thời giao cho Khu uỷ Khu IV phụ 

trách. Trung ƣơng quyết định sẽ thành lập một bộ phận giúp Trung ƣơng chỉ đạo 

miền Nam; bộ phận này do một đồng chí trong Bộ Chính trị phụ trách. 

Những chủ trƣơng mới trên đây của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nƣớc nhà. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng và các nghị quyết, chỉ 

thị của Bộ Chính trị đã đƣợc Đảng bộ miền Nam tổ chức nghiên cứu và vận dụng 

vào điều kiện cụ thể ở địa phƣơng. 

Trƣớc tình hình Mỹ ngày càng trực tiếp can thiệp sâu phá hoại hòa bình ở Đông 

Dƣơng và phá hoại mục tiêu thống nhất nƣớc ta, từ ngày 3 đến 12-3-1955, Hội 

nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng họp để phân tích tình hình, kiểm điểm 

việc thi hành các nhiệm vụ từ sau hòa bình lập lại và đề ra những nhiệm vụ của 

toàn Đảng, toàn dân trong năm 1955. 



Tại Hội nghị, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh trình bày báo cáo "Tình hình hiện tại và 

nhiệm vụ trƣớc mắt", phân tích sâu sắc tình hình thế giới và trong nƣớc; chỉ ra 

những nhiệm vụ cụ thể trƣớc mắt là phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chung mà 

Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 9-1954 đã đề ra. Nhƣng giờ đây, tình hình đã có 

nhiều thay đổi nên tính chất của cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, 

dân chủ của ta sẽ lâu dài, gian khổ nhƣng nhất định thắng lợi. Đồng chí Trƣờng-

Chinh chỉ ra nguy cơ của miền Nam Việt Nam đang bị đế quốc Mỹ biến thành căn 

cứ chiến lƣợc của chúng, làm bàn đạp để tiến công ra miền Bắc và cả khu vực. Do 

đó, vấn đề hoà bình và thống nhất phải quan hệ mật thiết với nhau: không củng cố 

đƣợc hoà bình thì không thể thực hiện thống nhất đất nƣớc bằng tổng tuyển cử và 

ngƣợc lại, không thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử thì cũng không củng cố 

đƣợc hoà bình. Hoà bình của Việt Nam gắn liền với hoà bình của khu vực và thế 

giới. 

"Vì vậy, hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ là mục tiêu đấu tranh của chúng ta 

trong giai đoạn đấu tranh chính trị này; khẩu hiệu chung có cuộc đấu tranh chính 

trị của ta vẫn là củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và 

dân chủ trong toàn quốc"
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. Nhiệm vụ công tác lớn lúc này là: đấu tranh để tiếp tục 

thi hành Hiệp định đình chiến, củng cố hoà bình và tiến tới thực hiện thống nhất 

nƣớc nhà; củng cố miền Bắc về mọi mặt; giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh 

chính trị của đồng bào miền Nam; thực hiện mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc 

thống nhất trong toàn quốc; tăng cƣờng công tác ngoại giao. Trong những công tác 

phải thi hành, có một công tác lớn nổi bật là "đấu tranh gian khổ chống đế quốc 

Mỹ, phái thực dân Pháp phản hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm đang chuẩn bị gây 

lại chiến tranh Đông Dương và trường kỳ chia cắt Việt Nam"
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. Do vậy, nhiệm vụ 

của Đảng ở miền Nam trong năm 1955 là phải động viên quần chúng đấu tranh 

chống Mỹ can thiệp vào Đông Dƣơng và chống bọn tay sai của chúng; thực hiện 



mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất ở miền Nam, duy trì và phát triển 

phong trào bảo vệ hoà bình ở miền Nam; chuyển hƣớng công tác, ổn định tổ chức 

và tăng cƣờng đoàn kết nội bộ. Hình thức đấu tranh là chính trị và kinh tế, không 

phải quân sự. Phƣơng châm đấu tranh là phải có lý, có lợi và có mức. Mục tiêu đấu 

tranh của Mặt trận trong giai đoạn đấu tranh chính trị này là: hoà bình, thống nhất, 

độc lập, dân chủ. Đó cũng là nội dung chủ yếu của Chính cƣơng Mặt trận lúc bấy 

giờ. 

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, báo cáo nêu lên những khuyết điểm, thiếu sót 

trong sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua và chỉ ra hƣớng tăng cƣờng sự lãnh 

đạo của Đảng trong thời gian tới cả về lãnh đạo tƣ tƣởng, chính trị và tổ chức. 

Muốn tăng cƣờng công tác lãnh đạo của Đảng trƣớc hết phải thực hiện một việc 

cấp bách là cải tiến phƣơng pháp lãnh đạo và sửa đổi lề lối làm việc, khắc phục 

những khuyết điểm, đồng thời phải kiện toàn cơ quan lãnh đạo các cấp và mạnh 

dạn đề bạt cán bộ. Những quan điểm trên đƣợc Hội nghị thảo luận kỹ và nhất trí 

đƣa thành nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ƣơng. Riêng về công tác tổ chức và cán bộ đã đƣợc cụ thể hoá bằng Nghị quyết số 

17 của Ban Bí thƣ, ngày 3-6-1955 về công tác tổ chức năm 1955 và Nghị quyết số 

18 của Ban Bí thƣ, ngày 3-6-1955 về công tác cán bộ năm 1955. 

Từ ngày 7 đến 12-8-1955, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng họp 

nhằm thảo luận nhiều vấn đề trong đó có vấn đề đoàn kết nhân dân toàn quốc đấu 

tranh để thực hiện thống nhất Việt Nam trên cơ sở độc lập và dân chủ, thảo luận 

Dự thảo Cƣơng lĩnh của Mặt trận dân tộc thống nhất... Trong Báo cáo chính trị 

"Đoàn kết nhân dân toàn quốc đấu tranh để thực hiện thống nhất Việt Nam trên cơ 

sở độc lập và dân chủ"
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 đọc tại Hội nghị, sau khi phân tích tình hình thế giới, 

trong nƣớc và đề ra nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam phù hợp với tình 

hình mới, đồng chí Trƣờng-Chinh đề cập nhiệm vụ đấu tranh để thực hiện thống 



nhất nƣớc nhà bằng tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc và nhiệm vụ củng cố miền 

Bắc. Để thực hiện những nhiệm vụ đó phải tăng cƣờng lãnh đạo tƣ tƣởng, củng cố 

Đảng và sửa đổi lề lối làm việc của Đảng. Tình hình mới đã đặt ra trƣớc mắt nhân 

dân ta một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đấu tranh kiên quyết và bền bỉ để thực 

hiện thống nhất nƣớc nhà bằng tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc, đồng thời 

ngăn ngừa chiến tranh ở Đông Dƣơng. Vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nƣớc 

nhà là nhiệm vụ mấu chốt của cuộc đấu tranh chính trị trong thời kỳ mới này. Đây 

là cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ và phức tạp, muốn giành thắng lợi cần phải mở 

rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nƣớc, tập hợp mọi lực lƣợng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình, tranh thủ đƣợc tất cả mọi lực lƣợng có thể tranh thủ, 

trung lập những ngƣời có thể trung lập, phân hoá và cô lập kẻ thù. 

Do nƣớc ta bị chia làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, mỗi bên đều có 

chính quyền riêng, quân đội riêng, muốn thống nhất bằng đƣờng lối hoà bình 

không thể ép buộc mà nên chiếu cố đến lợi ích và nguyện vọng của các tầng lớp 

nhân dân của cả hai miền một cách thích hợp. Muốn vậy, Mặt trận dân tộc thống 

nhất phải có một cƣơng lĩnh chung phù hợp với tình hình thực tế của cả hai miền 

để đoàn kết, để tập hợp các đảng phái, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo 

vì một mục tiêu, một ý chí là: đập tan âm mƣu của đế quốc Mỹ trong việc định chia 

cắt lâu dài nƣớc ta làm hai miền. Cho nên cƣơng lĩnh của Mặt trận phải ôn hoà mà 

đanh thép và phải kết hợp đƣợc nguyên tắc cứng rắn với tính linh hoạt cao độ để 

tranh thủ đƣợc nhiều nhất, rộng rãi nhất mọi tầng lớp nhân dân. Vấn đề mấu chất là 

vấn đề chính thể và chính sách của nƣớc Việt Nam sau khi thống nhất cũng đƣợc 

đề ra trong bản cƣơng lĩnh này. Chủ trƣơng của ta là sau khi tổng tuyển cử sẽ có 

một Quốc hội chung bao gồm tất cả các đảng phái, các dân tộc, các giai cấp, không 

phân biệt tôn giáo, không phân biệt xu hƣớng chính trị. Quốc hội ấy sẽ thông qua 

Hiến pháp chung cho cả nƣớc và bầu ra Chính phủ liên hiệp của toàn dân chịu 



trách nhiệm trƣớc Quốc hội. Các vấn đề nhƣ nội trị, ngoại giao, phƣơng châm 

thống nhất cũng đƣợc đề cập trong bản cƣơng lĩnh này. Phƣơng châm chung để 

thống nhất đất nƣớc bằng phƣơng pháp hoà bình là thống nhất từng bƣớc. Khẩu 

hiệu chung là "Thống nhất Việt Nam trên cơ sở độc lập và dân chủ". 

Tinh thần nội dung báo cáo của đồng chí Trƣờng-Chinh đã đƣợc Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ƣơng thảo luận kỹ, nhất trí và đúc rút lại thành nghị 

quyết. 

Ngày 19-7-1956, Ban Bí thƣ phân công đồng chí Trƣờng-Chinh chuẩn bị báo cáo 

về "Đƣờng lối chung và đấu tranh thống nhất" để trình Hội nghị lần thứ mƣời Ban 

Chấp hành Trung ƣơng mở rộng
69
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Ngày 26-8-1956, trong báo cáo "Tình hình thế giới và trong nƣớc, kiểm thảo sự 

lãnh đạo của Trung ƣơng, nhiệm vụ và công tác trƣớc mắt"
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 tại Hội nghị lần thứ 

mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng mở rộng bàn về việc thực hiện đƣờng lối đấu 

tranh thống nhất nƣớc nhà, đồng chí Trƣờng-Chinh nêu rõ: tuy phong trào đấu 

tranh ở miền Nam vẫn giữ đƣợc nhƣng chính sách Mặt trận chƣa thực hiện đƣợc 

rộng rãi, nhiều cơ sở đảng ở địa phƣơng đã bị tổn thất. Sở dĩ tình hình nhƣ vậy là 

do khuyết điểm của Trung ƣơng đã không nghiên cứu kỹ đƣợc đặc điểm, tình hình 

của miền Nam, bản chất của cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất là cuộc đấu tranh 

cách mạng nên không giáo dục kỹ quần chúng và đảng viên; không đề ra đƣợc một 

đƣờng lối đấu tranh toàn diện. Nhiều vấn đề về lý luận chƣa đƣợc làm sáng tỏ nhƣ 

tính chất xã hội của miền Nam, nhiệm vụ, đối tƣợng, lực lƣợng cách mạng cụ thể 

và khả năng của phƣơng pháp hoà bình. Không quán triệt tính chất lâu dài và gian 

khổ của cuộc đấu tranh nên đã có lúc chủ quan, chƣa đánh giá hết đƣợc âm mƣu 

của Mỹ - Diệm, chƣa thấu triệt phƣơng châm giữ gìn lực lƣợng từ đầu nên đã dẫn 

đến tổn thất ở một số địa phƣơng. Do không nhận thức sâu sắc bản chất cách mạng 

của nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nƣớc nhà nên đã nặng về đấu tranh pháp lý, 



chƣa coi trọng quan hệ Bắc - Nam, chƣa chiếu cố miền Nam, chƣa có kế hoạch đấu 

tranh toàn diện... Báo cáo đã kiểm điểm những thiếu sót, khuyết điểm của Trung 

ƣơng Đảng trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nƣớc nhà và đề 

ra nhiệm vụ trƣớc mắt cho toàn Đảng là : 

"Trên cơ sở những kết quả công tác đã thu được, kiên quyết sửa chữa những sai 

lầm, phát huy thành tích, để đi đến trong Đảng thì thống nhất tư tưởng, đoàn kết 

chặt chẽ, đối với nhân dân thì ổn định lòng dân, mở rộng và củng cố mặt trận, gây 

tinh thần phấn khởi công tác, bảo đảm đẩy mạnh củng cố miền Bắc, tranh thủ miền 

Nam và tiếp tục đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà"
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. 

Thực hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng Đảng, các đảng bộ ở miền Nam đã phát 

động phong trào đấu tranh chính trị sâu rộng và mạnh mẽ đòi địch phải thi hành 

Hiệp định Giơnevơ, tiến hành hiệp thƣơng vào ngày 20-7-1956. Phong trào đấu 

tranh đòi hiệp thƣơng tổng tuyển cử đã thu hút hàng triệu ngƣời từ nông thôn đến 

thành thị, đủ mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào các cuộc biểu tình, bãi công, bãi 

thị, lấy chữ ký, đƣa kiến nghị đòi chính quyền Diệm phải thực hiện hiệp thƣơng 

nhƣ Hiệp định Giơnevơ quy định. Phong trào đấu tranh này phát triển mạnh mẽ từ 

năm 1955 đến 1956, nhiều ngƣời tham gia phong trào đã bị bắt, bị giết. Tiếp đến là 

các cuộc đấu tranh chống thủ đoạn "trƣng cầu dân ý" của bọn Mỹ - Diệm, chống 

bầu cử Quốc hội của chúng. 

Để đối phó với phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi khắp nơi của đồng bào miền 

Nam, Mỹ - Diệm đã thi hành chính sách "tố cộng, diệt cộng". Với chính sách này, 

chúng nhằm tiêu diệt đảng viên cộng sản, những ngƣời có lòng yêu nƣớc, đã tham 

gia cách mạng, các cơ sở cách mạng hoặc gia đình có ngƣời tham gia cách mạng 

hoặc đi tập kết, những ngƣời tán thành hoà bình, thống nhất đất nƣớc, tóm lại là tất 

cả những ai đối lập với Diệm. Chiến dịch "tố cộng, diệt cộng" diễn ra ồ ạt khắp 

mọi nơi và kéo dài nhiều năm gây ra các cuộc tàn sát đẫm máu những ngƣời cộng 



sản và những ngƣời yêu nƣớc. Trƣớc tình hình đó, nhiều đội vũ trang cách mạng 

đã ra đời và bắt đầu có những trận đánh đầu tiên tiêu diệt quân ngụy nhƣ ở Minh 

Thạnh, Thủ Dầu Một, Trại Treo, Lò Than, Biên Hoà... 

Trƣớc làn sóng đấu tranh mạnh mẽ của đồng bào miền Nam, Mỹ - Diệm đã dùng 

chính sách phát xít, khủng bố trắng, bắt bớ, giam cầm và giết hại rất nhiều chiến sĩ 

và đồng bào yêu nƣớc hòng bóp chết sự phát triển của cách mạng. 

Do vậy, một yêu cầu cấp bách của cán bộ, đảng viên và quần chúng miền Nam là 

vũ trang chống lại sự khủng bố dã man của địch. Xuất phát từ yêu cầu cách mạng, 

Trung ƣơng đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ 15 để bàn về 

đƣờng lối đấu tranh thống nhất nƣớc nhà và đƣờng lối cách mạng miền Nam. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ 15, (đợt 1 từ ngày 12 đến 22-1-

1959), đồng chí Trƣờng-Chinh phát biểu nhiều ý kiến quan trọng về Đề cƣơng 

cách mạng miền Nam, nêu rõ đặc điểm tình hình nƣớc ta hiện nay, chỉ ra những 

mâu thuẫn xã hội cơ bản trong cả nƣớc và mâu thuẫn ở mọi miền từ sau khi cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc. Đồng chí phân tích rõ hai khả năng 

thực hiện thống nhất nƣớc nhà là khả năng võ trang và khả năng hoà bình. Phân 

tích về khả năng võ trang để thực hiện thống nhất nƣớc nhà, đồng chí nêu hai 

trƣờng hợp: 

a) Nhân dân miền Nam võ trang đánh đổ Mỹ - Diệm, đƣa một chính quyền nhân 

dân lên, thực hiện thống nhất với miền Bắc. 

b) Mỹ - Diệm khởi hấn, Bắc tiến, nhân dân và quân đội miền Bắc đánh lại, Nam 

tiến, trong khi ấy nhân dân miền Nam khởi nghĩa võ trang, phát động du kích 

hƣởng ứng và cùng quân đội miền Bắc tiêu diệt địch, thực hiện thống nhất nƣớc 

nhà. 



Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng, ba bảo pháp đối với cách mạng miền Nam là 

Đảng, Mặt trận và lực lƣợng vũ trang. Đồng chí đề nghị giữ nguyên Đảng Lao 

động Việt Nam nhƣng có Phụ trƣơng điều lệ riêng cho Đảng bộ miền Nam. Đảng 

bộ phải đƣợc xây dựng trong sạch và vững mạnh, tổ chức nghiêm mật theo nguyên 

tắc dân chủ tập trung (có châm chƣớc đối với điều kiện bất hợp pháp), có liên hệ 

chặt chẽ với quần chúng, đƣờng lối chính trị và đƣờng lối tổ chức đều đúng. Mặt 

trận dân tộc dân chủ rộng rãi đƣợc củng cố dựa trên cơ sở công nông liên minh do 

Đảng lãnh đạo. Đồng chí cho rằng, Mặt trận nên lấy tên riêng, cƣơng lĩnh riêng bao 

gồm các nội dung nhƣ: đánh đổ Mỹ -Diệm; thực hiện quyền tự trị dân chủ, xây 

dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ; cải thiện dân sinh; bảo đảm lƣơng tối thiểu và 

công ăn việc làm cho ngƣời lao động, thực hiện giảm tô, giảm tức tiến tới "ngƣời 

cày có ruộng"; hoà bình thống nhất nƣớc nhà theo Hiệp định Giơnevơ, hiệp thƣơng 

với miền Bắc, bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới. 

Đồng chí cũng nêu rõ các thành phần tham gia Mặt trận, tính chất của Cƣơng lĩnh. 

Khẩu hiệu của Mặt trận là: "Hòa bình, dân chủ, độc lập, thống nhất". 

Theo đồng chí, lúc này cần phát triển thành quân đội giải phóng của nhân dân và 

cũng nên duy trì những đơn vị vũ trang tuyên truyền, tổ chức tự vệ vũ trang. Phải 

lập căn cứ địa cách mạng ở những nơi có đủ các điều kiện nhƣ: nhân dân tốt, tổ 

chức cơ sở vững; có lực lƣợng vũ trang tự vệ nhất định; có địa hình, địa thế lợi cho 

ta tiến có thể đánh, lui có thể giữ; có lƣơng thực. Đồng chí Trƣờng-Chinh nhất trí 

với ý kiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp là phải lập căn cứ địa chính trị trƣớc, tiến 

lên xây dựng căn cứ địa võ trang sau và cho rằng không nên nhầm lẫn căn cứ địa 

với an toàn khu nhƣ Đảng ta đã tổ chức hồi Chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng chí 

nêu lên việc tổng kết công tác không hợp pháp ở miền Nam, đề ra phƣơng châm 

chung công tác miền Nam là "Trƣờng kỳ phấn đấu, tự lực cánh sinh, tránh phiêu 

lƣu mạo hiểm nhƣng phải tích cực và chủ động"
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. Về công tác đảng, cần lƣu ý ba 



việc chính là công tác tổ chức, công tác tƣ tƣởng - giáo dục chính trị và công tác 

đào tạo cán bộ, trong đó, công tác tổ chức là công tác quan trọng nhất. Đƣờng lối 

tổ chức của Đảng phải đúng, tổ chức phải có kế hoạch, tỉ mỉ dựa trên tính nguyên 

tắc rất cao, gọn ghẽ, nhẹ nhàng, có khi phải hoạt động đơn tuyến và phải nắm vững 

đƣờng lối tổ chức. 

Từ ngày 10 đến 15-7-1959, đồng chí Trƣờng-Chinh dự Hội nghị lần thứ 15 Ban 

Chấp hành Trung ƣơng (đợt 2) bàn và thông qua Nghị quyết "Về đƣờng lối đấu 

tranh thống nhất và đƣờng lối cách mạng miền Nam". Đồng chí nhiều lần phát biểu 

đề nghị thảo luận kỹ và đánh giá khả năng thực hiện thống nhất đất nƣớc: khả năng 

hoà bình và khả năng vũ trang; thảo luận kỹ về nhiệm vụ của cả nƣớc, nhiệm vụ 

riêng của nhân dân miền Bắc, phƣơng hƣớng cách mạng miền Nam cũng nhƣ 

nhiều vấn đề khác
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Đồng chí nêu rõ những điểm thay đổi của tình hình miền Nam đã khác so với trƣớc 

và nhấn mạnh: Cƣơng lĩnh của ta ở miền Nam phải tập hợp đƣợc đông đảo các 

tầng lớp nhân dân và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là giải phóng miền 

Nam khỏi ách đế quốc, phong kiến, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 

dân, góp phần xây dựng một nƣớc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 

và giàu mạnh. Đồng chí nêu lên chủ trƣơng thành lập chính quyền liên hiệp cho 

phù hợp với thực tế và đề nghị nói rõ tính chất của cuộc đấu tranh của ta là gian 

khổ và lâu dài. 

Những ý kiến của đồng chí Trƣờng-Chinh đã góp phần quan trọng giúp Trung 

ƣơng hoàn chỉnh đề án về đƣờng lối cách mạng miền Nam và ban hành Nghị quyết 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ 15. 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ 15 (khoá II) đã đáp ứng 

nhu cầu bức thiết của cách mạng miền Nam, cứu phong trào cách mạng đang trong 

cơn nguy biến, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi, nguyện vọng tha thiết của quần 



chúng đang sục sôi căm thù Mỹ - Diệm, vùng lên đấu tranh đập tan xiềng xích của 

chúng, từng bƣớc giành quyền làm chủ, tạo ra những bƣớc phát triển tiếp theo ngày 

càng to lớn. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ 15 có ý nghĩa 

to lớn trong lịch sử cách mạng miền Nam, mở đƣờng cho cách mạng miền Nam 

tiến lên, làm xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc Đồng khởi oanh liệt trong toàn 

miền Nam, đánh dấu một bƣớc ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng 

miền Nam. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ 15 là một 

trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nƣớc của nhân dân ta. 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ 15 thể hiện sự độc lập, tự 

chủ, linh hoạt của Đảng ta trong việc hoạch định đƣờng lối và lãnh đạo cách mạng 

ở miền Nam. 

Trên cƣơng vị là Tổng Bí thƣ (đến tháng 10-1956) và sau đó là Uỷ viên Bộ Chính 

trị, Ban Bí thƣ, đồng chí Trƣờng-Chinh tiếp tục có những đóng góp to lớn vào việc 

xây dựng đƣờng lối đúng đắn cho cách mạng nƣớc ta. 

_________________ 

Chú thích: 

1,2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.319, 318. 

3. Mƣời công tác đó là: 

1. Thống nhất tƣ tƣởng trong toàn Đảng, toàn dân về tình hình và nhiệm vụ mới. 

2. Tăng cƣờng lãnh đạo đấu tranh ngoại giao. 

3. Ra sức tăng cƣờng 1ực 1ƣợng của quân đội nhân dân. 

4. Tiếp thu vùng mới giải phóng, đặc biệt là tiếp thu và quản lý các thành thị. 

5. Chuyển hƣớng công tác trong vùng địch tạm đóng quân. 



6. Tiếp tục củng cố vùng tự do cũ. 

7. Đẩy mạnh phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất. 

8. Tăng cƣờng công tác kinh tế tài chính và chuẩn bị điều kiện để kiến quốc. 

9. Giúp đỡ Pathét Lào và Khơme. 

10. Tiếp tục chỉnh Đảng và cải tạo Đảng trong vùng mới giải phóng. 

Theo sách: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.318-319. 

4,5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.178, 183. 

6,7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.185-186, 188. 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.190. 

9,10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.203-204, 

206. 

11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.209. 

12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.218. 

13. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.219. 

14. Ví dụ nhƣ trƣớc quy định các đối tƣợng đế quốc Pháp và Việt gian bị tịch thu 

hoặc trƣng thu ruộng đất nay đều trưng mua. Thay vì đấu địa chủ trong phát động 

quần chúng nay chuyển sang dùng phƣơng thức toà án. Để tránh căng thẳng kéo 

dài, cần rút ngắn thời gian cải cách ruộng đất và "giảm bớt những nhiệm vụ có thể 

bớt đƣợc, hạ thấp yêu cầu có thể hạ thấp đƣợc". Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn 

kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.297-298. 

15. Chỉ thị này do đồng chí Trƣờng-Chinh ký. 

16. Đó là các chỉ thị: 



- Chỉ thị của Ban Bí thƣ ngày 31-7-l954 "Gây điều kiện thuận lợi để thực hiện 

Hiệp định đình chiến". 

- Chỉ thị của Ban Bí thƣ ngày 5-9-1954 "Về việc đấu tranh chống Pháp và bọn Ngô 

Đình Diệm dụ dỗ và bắt ép một số đồng bào ta vào miền Nam". 

- Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 6-9-1954 "Về tình hình mới và nhiệm vụ công tác 

mới của miền Nam". 

- Chỉ thị của Ban Bí thƣ ngày 26-9-1954 "Về nhiệm vụ của các cấp uỷ đảng ở các 

địa phƣơng thuộc Bắc vĩ tuyến 17 đối với Uỷ ban quốc tế". 

- Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-11-1954 "Về mấy vấn đề cần chú ý trong khi xử 

trí bọn địa chủ có tội ác trong phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng 

đất". 

- Chỉ thị của Ban Bí thƣ ngày 6-11-1954 "Về việc đối phó với âm mƣu của địch 

lừa phỉnh và áp bức đồng bào Công giáo di cƣ vào Nam". 

17. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.194. 

18,19. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.343. 

19,20,21. Đảng Công sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.345, 

346-347, 348. 

22. Tiếp theo các văn bản trên còn có các chỉ thị của Ban Bí thƣ ngày 23-8-1956 

"Về việc sửa chữa sai lầm khuyết điểm trong công tác ổn định tình hình và ngăn 

ngừa âm mƣu khiêu khích của bọn phá hoại"; Thông tri của Ban Bí thƣ ngày 31-8-

1954 "Bổ sung một số vấn đề về lãnh đạo Hội nghị tổng kết đợt 5 cải cách ruộng 

đất". 

23. Xem: Biên bản Hội nghị Ban Bí thƣ. Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng 

Đảng. 



24. Xem: Biên bản Hội nghị Ban Bí thƣ Cục Lƣu trữ Văn phòng Trƣng ƣơng 

Đảng. 

25. Qua tám đợt giảm tô và năm đợt cải cách ruộng đất, ta đã làm xong cải cách 

ruộng đất ở 3.314 xã gồm trên 10 triệu dân, ở vùng đồng bằng miền Bắc. Chúng ta 

đã đánh đổ giai cấp địa chủ ở miền Bắc, xoá bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, chia 

70 vạn hécta ruộng đất tức là 44,6% ruộng đất ở vùng cải cách ruộng đất cho nông 

dân lao động, tổ chức gần bốn triệu hội viên nông hội làm công tác chỉnh đốn trong 

2.810 chi bộ thuộc 16 tỉnh, tức là 3/4 chi bộ ở miền Bắc. Theo sách: Văn kiện Đảng 

Toàn tập, Sđd, t.17, tr.425. 

26,27,28. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.428, 

429, 430. 

29, 30, 31. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.430, 

431, 435. 

32,33. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.450, 451. 

34,35,36,37. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.451-

453, 454, 455, 457. 

38. Hội nghị Trung ƣơng lần thứ mƣời mở rộng ra Nghị quyết "Về công tác cải 

cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức" về căn bản nhất trí với sự phân tích đánh giá 

những sự lầm và nguyên nhân của nó trong bản báo cáo của đồng chí Trƣờng-

Chinh. 

39. Xem: Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng. Cục Lƣu trữ Văn phòng 

Trung ƣơng Đảng. 

40. Hôi nghị nhất trí bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng kiêm Tổng Bí 

thƣ của Đảng và có bốn đồng chí bổ sung vào Bộ Chính trị gồm: Hoàng Văn Hoan, 

Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trinh và Lê Thanh Nghị. Cử lại Ban Bí thƣ gồm các 



đồng chí: Hồ Chí Minh (Tổng Bí thƣ), Trƣờng-Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ 

Nguyên Giáp và Nguyễn Duy Trinh. Hội nghị quyết định kỷ luật: đƣa đồng chí Hồ 

Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ƣơng, đồng ý để đồng chí Lê Văn Lƣơng 

rút khỏi Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và đƣa xuống làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp 

hành Trung ƣơng. Theo sách: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.575-577. 

41. Tài liệu 1ƣu tại Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

42. Xem: Tạp chí Học tập, số tháng 11-12-1956, tr.9. 

43,44. Xem: Tạp chí Học tập, số tháng 11-12-1956, tr.18-19, 21. 

45. Xem: Tạp chí Học tập, số tháng 11-12-1956, tr.23. 

46. Khi nghe báo cáo về tình hình sửa sai ở Hà Tĩnh, đồng chí Trƣờng-Chinh đã 

chỉ ra tính chất sai lầm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chỉ ra cách làm cho Hà Tĩnh. 

Theo đó, Tỉnh uỷ cần mở hội nghị bàn về vấn đề sửa sai cần đánh giá tình hình cụ 

thể tìm nguyên nhân và cách thức tiếp tục sửa sai. 

Trong việc đền bù tài sản, đồng chí Trƣờng-Chinh đóng góp ý kiến trong việc đề ra 

nguyên tắc trả, cách trả, thời hạn thực hiện và đề nghị Chính phủ cố gắng đền bù 

cho dân, đồng thời phải nắm công tác tƣ tƣởng cho tốt để tránh việc ỷ lại. 

47. Sau này, ngày 25-5-1994, khi kết luận một số vấn đề về lịch sử Đảng thời kỳ từ 

năm 1930-1975, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá VII cho rằng: Căn 

cứ tình hình thực tế nông thôn miền Bắc nƣớc ta sau năm 1954... thì chủ trƣơng cải 

cách ruộng đất nhƣ đã làm là không cần thiết. 

48,49. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.19, tr.525, 560. 

50,51. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.19, tr.558-559, 

561. 



52,53,54,55. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.19, tr.567, 

569, 570, 571. 

56,57. Xem: Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị. Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng 

Đảng. 

58. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.18, tr.799. 

59. Hội nghị cũng quyết định: "Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng vẫn kiêm 

nhiệm Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng. Nhƣng hàng ngày, cần để nhiều 

thì giờ chủ trì công việc của Bộ Chính trị, mà không phải bận nhiều vào công việc 

của Ban Bí thƣ"; "Đồng chí Lê Duẩn, Uỷ viên Bộ Chính trị, đƣợc tạm thời uỷ 

nhiệm chủ trì công việc của Ban Bí thƣ". Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiên 

Đảng Toàn tập, Sđd,t.19, tr.583-584. 

60. Về nông nghiệp, đến đầu tháng 6-1960, đã có 55% tổng số hộ nông dân lao 

động tham gia hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, trong đó có 4% số hộ vào hợp tác 

xã sản xuất bậc cao. Về thủ công nghiệp, 67,8% tổng số lao động thủ công chuyên 

nghiệp đƣợc tổ chức lại trong các hình thức hợp tác hoá. Một nửa tổng số ngƣời 

buôn bán nhỏ đã tham gia các loại tổ hợp tác và hợp tác xã định lãi định lƣơng, và 

5,5% chuyển hẳn sang sản xuất. Số hộ công thƣơng nghiệp tƣ bản chủ nghĩa đi vào 

công tƣ hợp doanh chiếm 97,2% tổng số hộ tƣ sản ở miền Bắc, bao gồm 97% tổng 

số vốn đăng ký. 

Tính đến cuối năm 1959, công nghiệp quốc doanh đã chiếm 47,5% giá trị tổng sản 

lƣợng công nghiệp và thủ công nghiệp; vận tải quốc doanh chiếm 70,3% tổng khối 

lƣợng hàng hoá luân chuyển; thƣơng nghiệp quốc doanh chiếm 89% tổng mức bán 

buôn và 41,4% tổng mức bán lẻ. Ngân hàng hoàn bàn do Nhà nƣớc quản lý. 

Theo sách: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.21, tr.560-561. 



61. Năm 1959, tổng giá trị sản lƣợng nông nghiệp tăng 52,4% so với năm 1955; về 

công nghiệp, có 152 xí nghiệp trung ƣơng và hơn 500 cơ sở công nghiệp địa 

phƣơng Công nghiệp và thủ công nghiệp mỗi năm tăng bình quân 28% kể từ năm 

1956 đến 1959. Tỷ trọng giữa công nghiệp và nông nghiệp có bƣớc thay đổi: năm 

1955, nông nghiệp chiếm 83,1%; công nghiệp chiếm 10,9%. Đến năm 1959, nông 

nghiệp chỉ còn chiếm 64,5% và công nghiệp đã lên tới 35,5%. 

Theo sách: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.21, tr.561. 

62. Những số liệu này dựa theo Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.21, tr.562. 

63. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.175. 

64,65. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.19, tr.271, 273-

274. 

66,67. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.16, tr.129, 131. 

68. Tài liệu 1ƣu tại Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

69,70. Tài liệu lƣu tại Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

71. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.456. 

72. Tài liệu lƣu tại Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

73. Tài liệu lƣu tại Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

  



TRONG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU 

TRANH THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1960 – 1975) 

7.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 

Sau khi hòa bình đƣợc lập lại (1954), nhất là sau khi hoàn thành kế hoạch khôi 

phục kinh tế 1955-1957, phát triển kinh tế 1958-1960, việc xây dựng đƣờng lối 

cách mạng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc đƣợc đặt ra nhƣ một đòi hỏi lớn và bức 

thiết trƣớc cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nƣớc ta. Trên cơ sở thực 

tiễn của miền Bắc trong giai đoạn cách mạng mới, từ yêu cầu về xây dựng đƣờng 

lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng chí Trƣờng-Chinh cùng Bộ Chính trị, Ban Bí 

thƣ, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khẩn trƣơng hoạch định và tổ chức chỉ đạo 

thực hiện đƣờng lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc và đƣờng lối đấu 

tranh thống nhất nƣớc nhà. 

Sau Hội nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng (tháng l0-1956), Đảng và 

Nhà nƣớc ta tiếp tục phân công đồng chí Trƣờng-Chinh đảm trách nhiều công việc 

quan trọng. Tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa I (từ ngày 16 đến 29-4-1958), đồng 

chí đƣợc cử làm Phó Thủ tƣớng Chính phủ trực tiếp phụ trách văn hóa, giáo dục, 

khoa học. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa I (họp từ ngày 9 đến 14-12-

1958) đồng chí Trƣờng-Chinh kiêm thêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch nhà 

nƣớc. 

Ngày 8-5-1960, nhân dân miền Bắc tƣng bừng thực hiện bầu cử Quốc hội khóa II -

 cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai 

tháng sau, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II, đồng chí đƣợc Quốc hội bầu làm 

Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội. Từ đó đến năm 1976, đồng chí Trƣờng-

Chinh liên tục đƣợc bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội các khóa: III 

(1964-1971); IV (1971- 1975); V (1975-1976). 



Miền Bắc nƣớc ta từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, lao động thủ công 

là chủ yếu, lại trải qua một thời kỳ dài bị tàn phá bởi chiến tranh, quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn phát triển tƣ bản chủ nghĩa đặt ra nhiều vấn 

đề cần giải quyết. Theo quan điểm của đồng chí Trƣờng-Chinh, trong chặng đƣờng 

đầu của thời kỳ quá độ, cần phải lấy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm, 

đồng thời bắt đầu xây dựng có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật của 

chủ nghĩa xã hội. Quan điểm đó đƣợc đồng chí trình bày trong nhiều cuộc họp Bộ 

Chính trị, Ban Bí thƣ, và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Đƣờng lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đƣợc đặt ra từ sớm, ngay trong 

quá trình xác định đƣờng lối phát triển kinh tế ngắn hạn ba năm (1955-1957; 1958-

1960), nhƣng đƣợc bổ sung và phát triển toàn diện hơn tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ III (tháng 9-1960). Việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

dài hạn và đƣờng lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc đã đƣợc thiết kế 

cùng với quá trình chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III, đƣợc xúc tiến từ năm 1957. Kể 

từ tháng 7-1957 trở đi, đồng chí Trƣờng-Chinh tham dự nhiều cuộc họp Bộ Chính 

trị để bàn việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III: xây dựng các tổ (tiểu ban) trong 

Ban báo cáo chính trị; bàn về đƣờng lối cách mạng miền Bắc, đƣờng lối đấu tranh 

thống nhất nƣớc nhà; phát triển đảng viên; vấn đề nhân sự cấp cao; vấn đề chỉnh 

huấn cán bộ, đảng viên, v.v.. 

Để kịp thời đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, nhằm đề ra đƣờng lối chiến lƣợc, 

bƣớc đi ban đầu, định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đƣờng lối công nghiệp 

hóa, kiện toàn sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, từ ngày 5 đến 10-9-1960, tại Thủ 

đô Hà Nội, Đảng ta đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đây là Đại 

hội xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa 

bình thống nhất nƣớc nhà"
1
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Tại Đại hội, đồng chí Trƣờng-Chinh trình bày bản Báo cáo quan trọng về "Công 

tác tƣ tƣởng của Đảng". Báo cáo khẳng định đi đôi với cuộc cách mạng xã hội chủ 

nghĩa về kinh tế, cần phải đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tƣ tƣởng, văn 

hóa và kỹ thuật, làm cho tƣ tƣởng của chủ nghĩa Mác - Lênin chiếm ƣu thế tuyệt 

đối trong đời sống tinh thần của nƣớc ta và trở thành hệ tƣ tƣởng của toàn dân, trên 

cơ sở đó mà xây dựng nền đạo đức mới. Phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh tƣ tƣởng 

với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về kinh tế, phải đẩy mạnh cuộc cách mạng xã 

hội chủ nghĩa về tƣ tƣởng, văn hóa và kỹ thuật, làm phong phú đời sống tinh thần 

của toàn dân. 

Đại hội đã thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, sống còn đối với công 

cuộc xây dựng, bảo vệ miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, đối với toàn 

bộ sự nghiệp cách mạng của đất nƣớc trong thời điểm bƣớc ngoặt. Đại hội thông 

qua đƣờng lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội năm năm (1961-1965) và đƣờng lối cách mạng miền Nam. 

Với đƣờng lối tiến hành đồng thời hai chiến lƣợc cách mạng giải phóng miền Nam, 

xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, trong đó, cách mạng miền Nam có vị trí 

quyết định trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, hoàn thành 

độc lập, thống nhất; cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vị trí quyết định 

nhất đối với sự phát triển của toàn bộ sự nghiệp thống nhất nƣớc nhà... Trong bối 

cảnh quốc tế phức tạp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã giải 

quyết thành công những vấn đề chiến lƣợc gai góc đang đặt ra cho cách mạng Việt 

Nam và đã thiết kế đúng đắn chính xác con đƣờng đi tới thắng lợi của cách mạng 

mỗi miền và cả nƣớc. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh tiếp 

tục đƣợc bầu lại là Ủy viên Bộ Chính trị. 



Không chỉ định hƣớng trên những vấn đề đƣờng lối chung, nhiệm vụ trung tâm của 

thời kỳ quá độ trên miền Bắc, đồng chí Trƣờng-Chinh đã trình bày những ý kiến cụ 

thể về từng lĩnh vực và phải làm gì, tổ chức nhƣ thế nào việc thực hiện xây dựng 

và phát triển các lĩnh vực cụ thể về kinh tế - xã hội. Đồng chí lƣu ý: trong kế hoạch 

cần phân biệt việc gì làm gấp, việc gì chƣa nên làm, việc gì cần chuẩn bị cho kế 

hoạch dài hạn về sau. Những vấn đề yêu cầu Bộ Chính trị đƣa ra bàn bạc để quyết 

định là những vấn đề thiết thực và cấp bách trong kinh tế nông nghiệp: kế hoạch 

hƣớng dẫn quần chúng làm thủy lợi vừa và nhỏ gắn với tăng cƣờng kiểm tra, quản 

lý các công trình sẵn có; lãnh đạo chặt chẽ việc thi công xây dựng công trình thủy 

nông Bắc Hƣng Hải; nghiên cứu hệ thống chống úng khu vực Hà - Nam - Ninh 

(nơi có đông đồng bào Công giáo và kinh tế khó khăn); nghiên cứu quy hoạch sông 

Hồng, quy hoạch trị thủy ở miền núi; mời chuyên gia nƣớc ngoài tham gia tƣ vấn, 

xây dựng kế hoạch...
2
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Để phục vụ đắc lực cho việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển 

kinh tế, vấn đề đặt ra là phải sớm xây dựng và từng bƣớc phát triển một nền khoa 

học - kỹ thuật mới, tại Hội nghị Bộ Chính trị ngày 14-12-1958 bàn về khoa học kỹ 

thuật, đồng chí Trƣờng-Chinh nêu rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của khoa học 

kỹ thuật trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội và chỉ ra 

phƣơng châm xây dựng nền khoa học kỹ thuật mới. Đồng chí cho rằng, việc 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật phải theo sát và phục vụ đƣờng lối chung của Đảng 

trong thời kỳ quá độ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đƣờng lối phát triển 

khoa học kỹ thuật của ta là đƣờng lối của giai cấp công nhân, khác hẳn đƣờng lối 

của giai cấp tƣ sản. 

Phƣơng châm phát triển khoa học kỹ thuật đƣợc đồng chí Trƣờng-Chinh nêu rõ: Lý 

luận liên hệ với thực tiễn, đại chúng hóa việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học 

tính sáng tạo của quần chúng. Phát triển khoa học kỹ thuật phải có trọng điểm 



nhƣng cũng phải có chiến lƣợc lâu dài, phải có kế hoạch cụ thể, tăng cƣờng học tập 

kinh nghiệm của các nƣớc anh em; tổ chức cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật 

v.v.. Đây có thể coi là những chỉ dẫn, định hƣớng quan trọng cho việc đặt những 

viên gạch nền móng xây dựng và phát triển nền khoa học kỹ thuật non trẻ của nƣớc 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
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Để cụ thể hóa đƣờng lối kinh tế của Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng chí Trƣờng-

Chinh cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng tập trung 

bàn tại nhiều cuộc họp, hội nghị chuyên đề: Về phát triển nông nghiệp (tháng 7-

1961), Về phát triển công nghiệp(tháng 6-1962), Về kế hoạch nhà nước (tháng 4-

1963), Về lưu thông, phân phối và giá cả (tháng 12-1964)... Vấn đề quản lý kinh 

tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế cũng đƣợc đồng chí Trƣờng-Chinh rất quan tâm. Đó cũng là nội dung quan 

trọng để vào đầu năm 1963, Bộ Chính trị đề ra ba cuộc vận động lớn: cuộc vận 

động cật tiến hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp; cuộc vận động nâng 

cao ý thức trách nhiệm, tăng cƣờng quản lý kinh tế, tài chính, ý thức trách nhiệm, 

chống quan liêu, lãng phí, tham ô, gọi tắt là cuộc vận động "ba xây, ba chống" 

trong công thƣơng nghiệp; và cuộc vận động phát triển nông nghiệp ở miền núi... 

Đƣờng lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc do Đại hội lần thứ III của Đảng 

đề ra đã đƣợc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tích cực thực hiện có hiệu quả, 

thông qua các phong trào thi đua sôi nổi. Cả miền Bắc dấy lên phong trào thi đua 

tình nguyện vƣợt mức kế hoạch năm năm xây dựng tổ, đội lao động chủ nghĩa xã 

hội, phong trào "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Cờ ba nhất", "Dạy tốt, học 

tốt"... xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tinh thần tự lực, tự cƣờng, cần kiệm xây dựng 

chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta ngày càng đƣợc phát huy mạnh mẽ. Nhờ đó, chỉ 

trong một thời gian ngắn, miền Bắc nƣớc ta đã có những đổi thay to lớn, "đất nƣớc, 

xã hội con ngƣời đều đổi mới". 



Giữa lúc nhân dân ta đang đẩy mạnh thực hiện thắng lợi kế hoạch năm năm lần thứ 

nhất và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, đế quốc Mỹ tăng cƣờng và mở 

rộng chiến tranh ra miền Bắc. Từ khí thế hào hùng thi đua lao động sản xuất, đến 

năm 1964, nhân dân ta đã đi vào cuộc kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi cả 

nƣớc, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm 

lƣợc". 

Chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đã 

phá hủy nhiều công trình kinh tế, văn hóa mà nhân dân ta mới xây dựng. Trong 

điều kiện chiến tranh ác liệt, đồng chí Trƣờng-Chinh cùng tập thể Bộ Chính trị, 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng lãnh đạo miền Bắc nhanh chóng chuyển từ thời 

bình sang thời chiến, động viên lực lƣợng toàn dân, phát triển lực lƣợng vũ trang 

nhân dân, chuyển hƣớng xây dựng kinh tế theo yêu cầu chiến tranh. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, vấn đề đặt ra là trong điều kiện của một nƣớc nông 

nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội, làm thế nào phát triển mạnh sản xuất nông 

nghiệp, cải tiến quản lý hợp tác xã, nâng cao mức sống của nông dân và nhân dân? 

Nhiều quan điểm kinh tế của đồng chí Trƣờng-Chinh trong lĩnh vực này đã đƣợc 

cụ thể hóa trong sản xuất: vừa làm vừa kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm một 

cách toàn diện, từ việc đề ra đƣờng lối, chủ trƣơng; xử lý mối quan hệ giữa cải tạo 

và phát triển; chính sách hợp tác hóa, chính sách đầu tƣ cho nông nghiệp, thu mua, 

giá cả; khai hoang; phát triển lâm nghiệp; vấn đề bộ máy tổ chức... Do đó, trong 

bàn về phƣơng hƣớng phát triển, đồng chí Trƣờng-Chinh rất lƣu ý vấn đề kiểm 

điểm cái gì làm được, cái gì chưa làm được; phải kiểm điểm xem đường lối chủ 

trương đề ra có đúng không và thực hiện có đúng không
4
. 

Trên tinh thần đó, khi tổng kết quá trình phát triển nền nông nghiệp của nƣớc ta 

trong 10 năm (1958-1968) và bàn phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của nông nghiệp trong 

chặng dƣờng tiếp theo, đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng, phải quán triệt đúng 



đƣờng lối phát triển nông nghiệp mà Đảng đã đề ra tại Đại hội lần thứ III. Trong đó 

chú ý "kiểm điểm" những nội dung lớn nhƣ cải tạo và phát triển sản xuất; chính 

sách đầu tƣ và cho vay trong nông nghiệp; chính sách thu mua, giá cả; chính sách 

khai hoang; công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện, vấn đề đào tạo cán bộ... Quá trình 

tổng kết phải khẳng định thắng lợi to lớn và căn bản, vạch rõ khuyết điểm, nguyên 

nhân trách nhiệm, kiểm điểm lãnh đạo về tƣ tƣởng, đƣờng lối chính sách và tổ 

chức, phƣơng hƣớng nhiệm vụ và biện pháp trƣớc mắt, trong đó có nội dung cách 

mạng phải đề ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ với tầm nhìn "một thời gian dài hơn 

khoảng 10 năm"
5
. Đó là một quan điểm rất đúng đắn về mặt nhận thức luận, về đúc 

kết thực tiễn để từ đó sửa đổi, bổ sung chủ trƣơng, chính sách cho phù hợp. 

Có một thực tế lúc bấy giờ là, việc chuyển sang hợp tác xã bậc cao diễn ra ồ ạt, có 

nhiều mặt chƣa phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lƣợng sản xuất. Đến cuối 

năm 1965, có 89% số hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển lên bậc cao; cuối năm 

1967, số hộ nông dân đã vào hợp tác xã đạt 93,7%, trong đó hợp tác xã bậc cao 

chiếm 88,8% số hộ. Quy mô hợp tác xã đƣợc mở rộng tạo điều kiện thuận lợi để 

phát triển sản xuất, tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện sự phân công lao 

động mới, phân phối mới... Phân tích những ƣu điểm của công tác cải tiến tổ chức 

quản lý của các hợp tác xã, đồng chí Trƣờng-Chinh đã chỉ rõ: trong khi tăng cƣờng 

tính tập thể, nhiều hợp tác xã đã chú ý hƣớng dẫn xã viên phát triển kinh tế phụ gia 

đình để bổ sung, hỗ trợ cho kinh tế tập thể và góp phần nâng cao đời sống xã viên. 

Nhiều hợp tác xã đã thực hiện chế độ ba khoán (khoán sản lƣợng, khoán chi phí 

sản xuất, khoán công điểm) cho đội sản xuất và tuỳ theo tính chất các loại công 

việc, đội sản xuất đã thực hiện khoán việc cho nhóm lao động. Đánh giá chung 

phong trào hợp tác hóa, đồng chí Trƣờng-Chinh nhấn mạnh: Phong trào hợp tác 

hóa gần đây có tiến bộ. Tính hơn hẳn của hợp tác xã đƣợc thể hiện trên nhiều mặt. 

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nông 



nghiệp, đồng chí Trƣờng-Chinh cũng sớm cảnh báo những cách làm nóng vội chủ 

quan duy ý chí, không phù hợp với sự phát trển của lực lƣợng sản xuất trên miền 

Bắc lúc bấy giờ. Đồng chí cho rằng, việc chuyển từ hợp tác xã bậc thấp lên bậc cao 

chúng ta tiến hành quá nhanh, trong khi tƣ tƣởng chƣa kịp chuyển biến. Theo đồng 

chí, "quy mô hợp tác xã toàn xã là quá to" so với trình độ quản lý của cán bộ, cơ sở 

vật chất, kỹ thuật... Bởi vậy, những năm 1966 –1967, trƣớc những khó khăn, yếu 

kém của hợp tác xã nông nghiệp, đã xuất hiện hiện tƣợng "phá rào", "làm chui" về 

tổ chức và quản lý hợp tác xã nông nghiệp ở Vĩnh Phú và rải rác một số nơi. Bên 

cạnh mặt tích cực, "khoán chui" cũng có những hạn chế và đặc biệt là cần phải 

chấn chỉnh nhiều điểm không phù hợp với điều kiện thời chiến. Đồng chí Trƣờng-

Chinh đã có bài phát biểu xung quanh vấn đề, cách làm này, để kiên quyết sửa 

chữa khuyết điểm, phát huy ƣu điểm, đƣa phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 

vững bƣớc tiến lên. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh nhận thấy, trong quá trình đẩy mạnh phong trào hợp tác 

hóa, nhiều khó khăn nảy sinh đã không sớm đƣợc khắc phục kịp thời, những hiện 

tƣợng tiêu cực trong các hợp xã nông nghiệp ngày càng nhiều. Quyền làm chủ của 

xã viên chƣa đƣợc củng cố vững chắc; chƣa phát huy đƣợc tinh thần tự chủ, sáng 

tạo của quần chúng trong sản xuất... Điều này có thể thấy rõ trong bài phát biểu 

của đồng chí tại Hội nghị cán bộ của tỉnh Vĩnh Phú, ngày 6-11-1968. Khi đề cập 

bốn "nhƣợc điểm, khuyết điểm, sai lầm" của phong trào hợp tác hóa, đồng chí 

Trƣờng-Chinh chỉ rõ "khâu yếu nhất" thuộc về công tác quản lý hợp tác xã. Trong 

khâu yếu nhất đó, thì "sai lầm nghiêm trọng" là vấn đề "ba khoán cho hộ" hay còn 

gọi tắt là "khoán hộ" trong một số hợp tác xã rải rác ở nhiều tỉnh trên miền Bắc. 

Đồng chí đã phân tích sâu những nhƣợc điểm, sai lầm của "khoán hộ": 



- Hợp tác xã khoán ruộng cho đội sản xuất, đội giao diện tích cho hộ tùy theo lao 

động của mỗi hộ, rồi khoán một hoặc nhiều khẩu trong mỗi vụ hoặc một thời gian 

tƣơng đối dài. Đây là cách khoán việc cho hộ. 

- Hợp tác xã khoán sản lƣợng cho hộ: chia ruộng đất cho hộ làm, đến mùa hộ phải 

nộp một phần sản lƣợng cho hợp tác xã theo kiểu "phát canh thu tô". 

- Hợp tác xã khoán trắng ruộng đất cho hộ xã viên làm đƣợc bao nhiêu hƣởng bấy 

nhiêu, không phải nộp bất kỳ một khoản nào cho hợp tác xã. 

Trong điều kiện lúc bấy giờ, khoán hộ không đƣợc sự chấp thuận của Trung ƣơng, 

vì theo đồng chí Trƣờng-Chinh, sẽ dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, hợp tác xã 

không quản lý đƣợc lao động, không sử dụng hợp lý đƣợc sức lao động. Phong trào 

thi đua tập thể và cải tiến kỹ thuật bị sút kém dần. Hộ nhiều lao động và lao động 

khỏe thu nhập nhiều hơn; những gia đình neo đơn hoặc có chồng con đi chiến đấu, 

đi công tác thì thu nhập sút kém, gây nên ảnh hƣởng không tốt về nhiều mặt. Hợp 

tác xã không quản lý chặt chẽ đƣợc sản phẩm nông nghiệp, ảnh hƣởng không tốt 

đến việc ổn định giá cả, quản lý thị trƣờng. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng 

những ngƣời lao động tập thể, có kỹ năng lao động, lao động với tinh thần tự giác, 

có ý thức tổ chức kỷ luật cũng bị giảm sút. Vai trò chỉ huy đội sản xuất bị hạn chế 

nhiều, vì khoán cho hộ, tự xã viên điều khiển lấy công việc làm ăn của gia đình họ, 

ban chỉ huy đội không thể kiểm tra đƣợc công việc của từng ngƣời. Hơn nữa chính 

bản thân họ cũng lao vào công việc mà đội đã khoán cho gia đình họ nên công việc 

tập thể và tính tập thể bị lơi lỏng. 

Trong điều kiện lịch sử lúc này, với những quan điểm trên, đồng chí Trƣờng-Chinh 

thể hiện sự chú ý vào việc chấn chỉnh những lệch lạc, sai lầm trong thực hiện "ba 

khoán" không theo đúng những nguyên tắc đã định mà có thể dẫn tới làm suy 

giảm, thậm chí triệt tiêu sức mạnh của hợp tác xã, của phong trào tập thể hóa và 

điều đó cũng đồng nghĩa với làm suy giảm sức mạnh tổng hợp của một lực lƣợng 



đông đảo trong nông nghiệp - nông thôn - nông dân Việt Nam, hạn chế khả năng tổ 

chức và huy động sức mạnh vật chất cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nƣớc - mục tiêu chủ yếu của dân tộc vào lúc này
6
. 

Đồng thời với tham gia tổ chức chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, trên cƣơng 

vị của mình, đồng chí Trƣờng-Chinh đã có nhiều đóng góp vào những quyết sách 

xây dựng và phát triển nền công nghiệp nƣớc ta thời chiến, bƣớc đầu phát triển nền 

công nghiệp quốc phòng, lấy phát triển công nghiệp để phát triển nông nghiệp và 

phục vụ đời sống nhân dân. Ngay khi miền Bắc chuyển mọi hoạt động sang điều 

kiện cả nƣớc có chiến tranh, bàn về chuyển hƣớng công nghiệp, đồng chí Trƣờng-

Chinh đã nêu rõ phƣơng châm: Phải căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ mới mà định 

hƣớng phát triển công nghiệp; trong phát triển phải đề phòng "chiến tranh cục bộ" 

xảy ra, nên phƣơng châm xây dựng và phát triển công nghiệp phải là "phân tán, 

không nên tập trung", phát triển công nghiệp theo "quy mô vừa và nhỏ là chính", 

nhằm "phục vụ nông nghiệp, quốc phòng, đời sống, giúp cho thủ công nghiệp tiến 

lên". Và trong điều kiện chiến tranh, phải "mạnh dạn phát triển công nghiệp quốc 

phòng", "vừa sản xuất vừa chiến đấu, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng"
7
. 

Chính sách xây dựng và phát triển nền công nghiệp miền Bắc tiếp tục đƣợc Bộ 

Chính trị, Ban Bí thƣ, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng bàn thảo, bổ sung, từng 

bƣớc hoàn chỉnh cho phù hợp với các giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nƣớc. 

Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, với điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc lúc này, vấn đề đồng chí Trƣờng-Chinh quan tâm là về tổ chức quản lý, 

phân phối lực lƣợng lao động cho phù hợp với điều kiện thực hiện đồng thời hai 

nhiệm vụ chiến lƣợc ở hai miền Nam - Bắc. Trong các cuộc họp Bộ Chính trị bàn 

về nhiệm vụ công tác kế hoạch hàng năm, đồng chí nêu nhiều vấn đề để thảo luận 

nhằm giải quyết và định hƣớng quán triệt nhƣ mối quan hệ giữa sản xuất và chiến 



đấu (chú trọng cung cấp sức ngƣời cho chiến đấu chống Mỹ, cứu nƣớc, nhƣng 

đồng thời phải chú trọng sản xuất cho đúng đắn, thấu suốt chân lý ăn no đánh 

thắng
8
), là một quan hệ song hành giữa quản lý lao động và cải tiến kỹ thuật nhầm 

tăng năng suất lao động và sử dụng hợp lý sức lao động. Hai cái đều cần, đều phải 

cùng làm. Có nơi chƣa có máy móc phải lấy cải tiến quản lý lao động làm chính để 

tăng năng suất lao động. Cho nên, cái phổ biến nhất là nơi nào cũng phải cải tiến 

quản lý lao động và các cơ sở phải có bộ phận chuyên lo cải tiến kỹ thuật, phải sử 

dụng hợp lý sức lao động và bồi dƣỡng sức lao động. 

Trong điều kiện ác liệt của chiến tranh, nền kinh tế miền Bắc vẫn phát triển. Vừa 

sản xuất, vừa chiến đấu, miền Bắc vừa nỗ lực chi viện sức ngƣời, sức của cho cách 

mạng miền Nam, làm tròn vai trò của hậu phƣơng lớn xã hội chủ nghĩa đối với tiền 

tuyến lớn miền Nam. 

Trên cƣơng vị Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa III, 

đồng chí Trƣờng-Chinh đƣợc Ban Chấp hành Trung ƣơng, Bộ Chính trị phân công 

trực tiếp phụ trách công tác tƣ tƣởng, lý luận của Đảng. Đây là một trọng trách lớn 

mà Đảng đã tin cậy và giao phó cho đồng chí. Với kinh nghiệm và bề dày hoạt 

động thực tiễn, đồng chí đã có những hoạt động đa dạng và đóng góp quan trọng 

vào công tác tƣ tƣởng, lý luận của Đảng. 

Những năm 60 của thế kỷ XX, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ. 

Hệ thống các nƣớc xã hội chủ nghĩa đạt những thành tựu to lớn trong việc khẳng 

định tính ƣu việt của mình. Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ dẫn đến 

sự tan rã của hệ thống thuộc địa kiểu cũ và sự ra đời của hàng loạt quốc gia độc lập 

non trẻ ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ 

và hòa bình phát triển tấn công vào chủ nghĩa tƣ bản ngay trên "sân nhà" của nó. 

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật diễn ra kèm theo những hệ quả to lớn và đa 

dạng của nó buộc các nƣớc, các dân tộc phải tìm kiếm con đƣờng phát triển thích 



hợp. Nhiều học thuyết kinh tế chính trị ra đời. Chủ nghĩa Mác và các nƣớc xã hội 

chủ nghĩa đứng trƣớc những thách thức do các biến đổi to lớn, khác thƣờng của thế 

giới và do cả những toan tính, quyền lợi dân tộc đang nảy sinh, phát triển cùng sự 

lớn mạnh của các nƣớc xã hội chủ nghĩa... Nguy cơ phân rã cả về lý luận và thực 

tiễn trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và trong các nƣớc xã hội chủ 

nghĩa về hàng loạt các vấn đề lý luận, thực tiễn đang diễn ra. Đã xuất hiện những 

luận thuyết mới về khả năng chung sống hòa bình với chủ nghĩa đế quốc, về "chủ 

nghĩa cộng sản châu Âu", sự thịnh hành của xã hội chủ nghĩa dân chủ ở một số 

nƣớc mà Đức, Áo là ví dụ nổi bật. Lại có xu hƣớng không kém phần nguy hại là 

chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại. 

Cuộc đấu tranh tƣ tƣởng, lý luận của Đảng không chỉ nhằm tranh thủ sự đồng tình, 

ủng hộ quốc tế - đặc biệt là của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung 

Quốc, và các nƣớc xã hội chủ nghĩa - cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nƣớc của 

nhân dân ta, mà còn góp phần bảo vệ và tăng cƣờng khối đoàn kết, thống nhất 

trong phong trào công nhân và trong các nƣớc xã hội chủ nghĩa. 

Đứng vững trên lập trƣờng, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng chí 

Trƣờng-Chinh cho rằng Đảng ta phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giai cấp 

và dân tộc, dân tộc và quốc tế. Một mặt, bằng việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh xây 

dựng miền Bắc và giải phóng miền Nam, lấy thực tiễn của cách mạng Việt Nam để 

chứng minh và bảo vệ các nguyên lý phổ biến của lý luận mác xít, mặt khác, độc 

lập, tự chủ, sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tổng kết lý luận về cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam, coi đó là một đóng góp lý luận tham 

gia vào việc giải quyết và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra 

cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng nhƣ phong trào giải phóng dân 

tộc trên thế giới. 



Từ đó, đồng chí Trƣờng-Chinh có nhiều hoạt động phong phú chỉ đạo công tác tƣ 

tƣởng, lý luận của Đảng. 

Ngày 26-11-1960, đồng chí Trƣờng-Chinh dự cuộc họp Bộ Chính trị bàn về công 

tác tuyên huấn và góp một số ý kiến về mục đích, yêu cầu, nội dung, phƣơng 

pháp... tổ chức tiến hành đợt chỉnh huấn nhằm tạo ra chuyển biến mới về tƣ tƣởng, 

tạo ra khí thế mới trong Đảng, trong nhân dân nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội 

lần thứ III của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc. Tiếp đó, 

trong bản báo cáo tại Hội nghị chỉnh huấn ở Trung ƣơng, ngày 13-3-1961, đồng 

chí đã trình bày một cách cụ thể, sâu sắc những nhiệm vụ nƣớc mắt của cách mạng 

Việt Nam, làm rõ hơn đƣờng lối chiến lƣợc của cách mạng nƣớc ta mà Đại hội lần 

thứ III của Đảng đề ra, xác định quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn 

dân ta ở hai miền Nam - Bắc trong tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc và giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực 

hiện thống nhất nƣớc nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nƣớc. 

Ngày 29-1-1962, trong cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về công tác giáo dục lý luận 

đồng chí Trƣờng-Chinh đã nêu và bổ sung một số đề nghị đối với việc học tập của 

các cán bộ trong Trung ƣơng Đảng. Theo đồng chí, trong công tác này cần vận 

dụng nhiều chƣơng trình, nhiều hình thức giáo dục, đào tạo: dài hạn, tập huấn, tại 

chức; đào tạo phải luôn gắn với công tác kiểm tra; quan tâm xây dựng đội ngũ 

giảng viên để dần có thể thay thế các chuyên gia nƣớc ngoài. Mục đích của công 

tác giáo dục lý luận là làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững kiến thức cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể của Việt 

Nam. Phƣơng châm học tập là kết hợp lý luận với thực tiễn Việt Nam. Tại hội 

nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh đã cho ý kiến về chƣơng trình của Trƣờng Đảng cao 

cấp Nguyễn Ái Quốc và đặt mục tiêu đến giữa kế hoạch năm năm (1961-1965) đội 

ngũ giảng viên Việt Nam phải đảm nhiệm đƣợc 70% công tác giảng dạy lý luận. 



Ngày 24-12-1962, trong cuộc họp Bộ Chính trị bàn về công tác cải tiến học tại 

chức và cải tiến giáo dục ở trƣờng Đảng sơ cấp và cơ sở, đồng chí Trƣờng-Chinh 

chỉ rõ cần kế hoạch hóa việc bồi dƣỡng giáo dục cán bộ, đa dạng hóa các hình thức 

học tập và chú trọng tính thực tế của việc học tập. Đồng chí đề nghị Bộ Chính trị 

nên có một hội đồng để giải đáp đƣợc một số vấn đề lý luận mà ngay cả Bộ Chính 

trị cũng chƣa nhất trí. Đây là một sáng kiến của đồng chí Trƣờng-Chinh để sau này 

đi đến thành lập Hội đồng Lý luận trung ƣơng. 

Là một nhà sử học, đồng chí đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc biên 

soạn và tổng kết lịch sử của Đảng và lịch sử dân tộc, rút ra những bài học kinh 

nghiệm quý từ lịch sử để chỉ đạo thực tiễn. Trên tạp chí Học tập, số 1 (tháng l-

1960), khi tổng kết ba mƣơi năm kinh nghiệm đấu tranh gian khổ của Đảng, đồng 

chí rút ra bài học lớn về phƣơng châm chiến lƣợc. Đó là bài học về thực hiện đúng 

đắn hai nhiệm vụ phản đế và phản phong trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân 

dân, và từ khi hòa bình đƣợc lập lại, kết hợp đúng đắn nhiệm vụ cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở miền Bắc với nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 

Nam và nhiệm vụ đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nƣớc nhà. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960), Đảng chủ trƣơng việc 

tổng kết kinh nghiệm công tác phải đi dần vào nền nếp, có tác dụng nâng cao trình 

độ lý luận, tƣ tƣởng trong Đảng và giúp ích thiết thực cho công tác lãnh đạo của 

Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung 

ƣơng tổ chức việc biên soạn lịch sử Đảng, định ra chế độ tổng kết kinh nghiệm từ 

nay về sau. Từ chủ trƣơng đó, ngày 24-1-1962, Bộ Chính trị khóa III đã ra Nghị 

quyết số 41-NQ/TW thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ƣơng trực 

thuộc Ban Chấp hành Trung ƣơng và quy định các nhiệm vụ cụ thể của Ban. Đồng 

chí Trƣờng-Chinh đƣợc cử làm Trƣởng ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ƣơng. 

Với trách nhiệm là ngƣời lãnh đạo cao nhất, đồng chí đã đặt nền móng cơ bản, 



vững chắc định hƣớng cho hoạt động của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung 

ƣơng và cho cả môn khoa học Lịch sử Đảng, cũng nhƣ việc đào tạo, bồi dƣỡng đội 

ngũ cán bộ làm công tác này. Nhiều tác phẩm nghiên cứu lịch sử Đảng của đồng 

chí lần lƣợt ra đời, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, công tác tƣ 

tƣởng, lý luận của Đảng. Trong bài tổng kết "Một số vấn đề về Cách mạng tháng 

Tám Việt Nam"
9
, đồng chí đã nhấn mạnh đến những vấn đề về đối tƣợng của cách 

mạng, hình thức khởi nghĩa giành chính quyền, quan hệ giữa khởi nghĩa ởnông 

thôn và khởi nghĩa ở thành thị... Những tổng kết này có ý nghĩa thực tiễn đối với 

cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam của quân dân ta lúc bấy giờ. Năm 1963, Nhà 

xuất bản Sự thật xuất bản cuốn sách Chiến tranh du kích của đồng chí Trƣờng-

Chinh, trong đó phản ánh tính chất, đặc điểm, hình thức, phƣơng pháp đấu tranh 

độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

Trong chỉ đạo hoạt động báo chí, đồng chí Trƣờng-Chinh có nhiều đóng góp với 

những dấu ấn sâu sắc. Tại cuộc họp Ban Bí thƣ ngày 16-2-1962 và tại cuộc họp Bộ 

Chính trị ngày 3-3-1962, đồng chí đã nêu ý kiến cụ thể về cải tiến hoạt động của 

tạp chí lý luận chính trị của Đảng, về đối tƣợng của tạp chí, về chế độ lãnh đạo, về 

tổ chức và quy chế làm việc, kỹ năng viết bài, xây dựng đội ngũ những ngƣời làm 

công tác báo chí cách mạng... 

Ngày 10-3-1962, trong cuộc họp Bộ Chính trị bàn về báo Nhân dân, đồng chí chỉ 

rõ những hạn chế của báo: tính phê bình, tính tƣ tƣởng, lý luận, tính chiến đấu, tính 

nhân dân của báo chƣa cao và đề nghị phải mở rộng phạm vi phản ánh của báo, 

tăng cƣờng số bản, tăng cƣờng bộ biên tập, mạng lƣới phóng viên và thông tin 

viên, đặt trọng tâm tuyên truyền cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nhƣng 

không coi nhẹ nông nghiệp. 

Nhiều ý kiến tâm huyết và ý tƣởng mới của đồng chí Trƣờng-Chinh về tổ chức các 

hội nghề nghiệp (nhƣ Hội nhà báo Việt Nam), Đại hội văn nghệ toàn quốc, hoạt 



động của giới sử học... là những chỉ dẫn quan trọng trong định hƣớng hoạt động, 

theo chức năng nhiệm vụ của các tổ chức này. 

Là một nhà lý luận và nhà tổ chức có bề dày kinh nghiệm làm công tác tƣ tƣởng từ 

những năm 1930, đồng chí Trƣờng-Chinh đã dày công xây dựng bộ máy và đội 

ngũ những ngƣời làm công tác tƣ tƣởng, lý luận của Đảng, định hƣớng đúng đắn 

và chỉ đạo sâu sát hoạt động của các cơ quan tƣ tƣởng, lý luận. Nhờ đó công tác tƣ 

tƣởng, lý luận đã góp phần quan trọng trang bị thế giới quan, phƣơng pháp luận 

cho cán bộ, đảng viên, giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn của cuộc chiến 

đấu và xây dựng ở hai miền Nam - Bắc, tạo nên sự nhất trí, đồng thuận rất cao 

trong Đảng và trong quân dân ở hai miền Nam - Bắc, cổ vũ động viên toàn Đảng, 

toàn dân phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, hƣớng vào sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ miền Bắc và hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng 

miền Nam giành độc lập thống nhất Tổ quốc. 

Trƣớc việc đế quốc Mỹ mở rộng leo thang chiến tranh trên cả hai miền Nam - Bắc, 

trƣớc sự phức tạp của tình hình thế giới và các nƣớc xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải 

tạo ra một sự nhất trí cao và khí thế chống Mỹ, cứu nƣớc ở tầng bậc mới trong toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Là ngƣời trực tiếp phụ trách công tác tƣ tƣởng, lý 

luận của Đảng, đồng chí Trƣờng-chinh đã góp phần cùng toàn Đảng và đội ngũ 

những ngƣời làm công tác tƣ tƣởng - lý luận xây dựng ý chí quyết tâm đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lƣợc trong bất cứ tình huống nào, trƣớc mắt là đánh bại chiến tranh 

cục bộ của chúng, động viên quân dân miền Nam "tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà 

diệt", thừa thắng xốc tới đánh bại các cuộc phản công chiến lƣợc của đế quốc Mỹ, 

làm phá sản các chiến lƣợc chiến tranh của chúng. Ở miền Bắc, động viên và tổ 

chức quân dân chuyển hƣớng xây dựng kinh tế sang thời chiến, "tay cày, tay súng", 

"tay búa, tay súng", vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá 

hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức ngƣời, sức của cho cách mạng miền Nam. 



Định hƣớng cho công tác tƣ tƣởng, đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ: Công tác tƣ 

tƣởng cần chú ý nêu cao tinh thần yêu nƣớc, đấu tranh cho độc lập dân tộc, đấu 

tranh giai cấp. Tinh thần yêu nƣớc và quốc tế phải gắn với nhau. Phải lấy thắng lợi 

quân sự động viên xây dựng kinh tế, lấy thành tích kinh tế động viên quân sự. Mọi 

hoạt động của công tác tƣ tƣởng phải chuyển biến theo tình hình nhiệm vụ mới. 

Ban Tuyên huấn Trung ƣơng, các hoạt động thông tin tuyên truyền trên báo chí, 

đài phát thanh, thông tấn xã, xuất bản, giáo dục chính trị lý luận, văn hóa, văn 

nghệ... phải đƣợc tăng cƣờng. Công tác xây dựng đảng, cuộc vận động xây dựng 

"chi bộ bốn tốt" đƣợc tiến hành, góp phần bồi dƣỡng ý chí quyết tâm và sự đoàn 

kết thống nhất, sức chiến đấu của lực lƣợng hạt nhân lãnh đạo. 

Với tầm nhìn sâu rộng, để giải đáp những vấn đề lý luận mà thực tiễn dang đặt ra, 

ngay trong thời điểm quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày 24 và 25-9-

1965, Bộ Chính trị đã họp bàn về đề án thành lập Ban Nghiên cứu lý luận Trung 

ƣơng do đồng chí Trƣờng-Chinh trình bày. Khi Ban Nghiên cứu lý luận đƣợc 

thành lập, đồng chí yêu cầu trong hoạt động, Ban phải có chế độ thƣờng xuyên 

tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ cách mạng cả 

trƣớc mắt và lâu dài. 

Hoạt động tuyên truyền đối ngoại đƣợc đồng chí Trƣờng-Chinh chú ý mở rộng, 

hƣớng vào nêu cao lập trƣờng chính nghĩa của dân tộc ta, cô lập bọn phản động 

hiếu chiến Mỹ, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ quốc tế đối với cuộc kháng chiến của 

ta, góp phần hình thành một mặt trận nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm 

lƣợc. 

Đối với các nƣớc xã hội chủ nghĩa, hoạt động tƣ tƣởng, lý luận của đồng chí góp 

phần làm cho các đảng cộng sản thấy sự cần thiết phải thống nhất hành động đấu 

tranh, gạt bỏ những bất đồng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, bảo 

vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng có 



thể thông qua vấn đề then chốt là Việt Nam mà đoàn kết phe xã hội chủ nghĩa, 

đoàn kết nhân dân thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 

bộ xã hội. 

Thời gian này, nhiều tác phẩm của đồng chí Trƣờng-Chinh đƣợc xuất bản, có giá 

trị định hƣớng tƣ tƣởng, lý luận sâu sắc. Tháng 11-1967, nhân kỷ niệm 50 năm 

Cách mạng tháng Mƣời Nga, đồng chí Trƣờng-Chinh viết bài "Mấy kinh nghiệm 

lớn của Cách mạng tháng Mƣời Nga", khẳng định Cách mạng tháng Mƣời đã mở 

ra kỷ nguyên mới cho loài ngƣời, cho các dân tộc bị áp bức, đồng thời cũng nói lên 

quyết tâm của các dân tộc đi theo con đƣờng của Cách mạng tháng Mƣời. Cùng 

năm 1967, tác phẩm Thơ đƣợc xuất bản, trong đó tác giả Trƣờng-Chinh, với bút 

danh Sóng Hồng, xuất hiện với tƣ cách của một nhà thơ đồng thời cũng là một nhà 

chính trị, với những "tuyên ngôn" có tính cách mạng về thi ca: Thơ là một viên 

ngọc long lanh dƣới ánh sáng mặt trời. Thơ là thơ, đồng thời cũng là vẽ, là nhạc, là 

chạm khắc theo một cách riêng... Thơ chính trị là thơ trăm phần trăm nhƣ là các 

thơ khác. Đó chính là loại thơ có "thép" nhƣ Hồ Chủ tịch đã nói, chứ không phải là 

những bài xã luận bất thành vần
10

. Trong tác phẩm Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi 

con đường Các Mác đã vạch ra, năm 1968, đồng chí tiếp tục khẳng định, có đƣợc 

tính đúng đắn là những thành tích to lớn nhƣ ngày nay là vì Đảng ta đã vận dụng 

một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt 

Nam, vạch ra đƣờng lối cách mạng đúng đắn cho giai cấp công nhân và nhân dân 

nƣớc ta. "Đó là đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam" . 

Thấm nhuần tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, công tác tu tƣởng, lý luận của Đảng và các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển sâu rộng, phong phú, khơi dậy sức mạnh 

tinh thần và nền văn hiến ngàn năm của dân tộc, tạo nên hào khí cả nƣớc một lòng, 

kết hợp với sức mạnh quốc tế sức mạnh thời đại để chống Mỹ, thắng Mỹ. 



Kế thừa và phát triển trong điều kiện mới những quan điểm về văn hóa từ Đề 

cương về văn hóa Việt Nam (1943), Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam (1948), 

những chỉ dẫn định hƣớng và các hoạt động tƣ tƣởng, văn hóa trong những năm 

chống Mỹ, cứu nƣớc, đồng chí Trƣờng-Chinh luôn thể hiện vai trò là một trong 

những nhà lý luận xuất sắc của Đảng, có những đóng góp to lớn vào việc hình 

thành đƣờng lối, quan điểm tƣ tƣởng lý luận và văn hóa của Đảng. Đồng thời, đồng 

chí có công lớn trong việc đào tạo, giáo dục cả một thế hệ cán bộ cách mạng, góp 

phần hình thành những con ngƣời mới trong chiến đấu và xây dựng đất nƣớc thời 

đại Hồ Chí Minh. Trong điều kiện ác liệt của chiến tranh, miền Bắc vẫn tiếp tục 

đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đào tạo cán bộ... Đời sống 

văn hóa miền Bắc đổi mới theo hƣớng tiến bộ, lành mạnh. Đƣờng lối văn hóa, văn 

nghệ của Đảng tiếp tục đƣợc đồng chí Trƣờng-Chinh, trên cƣơng vị của mình, bổ 

sung, phát triển, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng định hƣớng chính trị tƣ tƣởng và 

bảo đảm tự do sáng tạo của giới văn nghệ sĩ. Nhiều quan điểm của đồng chí về phê 

bình văn học nghệ thuật vẫn mang giá trị khoa học cho việc chỉ đạo xây dựng nền 

phê bình văn học nghệ thuật Việt Nam đƣơng đại. Điều đó có thể thấy rõ trong bài 

phát biểu với các đại biểu dự Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ IV, tháng 1-1968. 

Tại đại hội đó, đồng chí đã luận giải một vấn đề lớn đang gây tranh luận trong giới 

văn nghệ miền Bắc nƣớc ta lúc đó là trong phê bình văn nghệ, khen là chính hay 

chê là chính?. Theo đồng chí: trong công tác phê bình, hay thì khen, dở thì chê; 

khen để phát huy ưu điểm, chê để sửa chữa khuyết điểm.... Không nên đặt cho phê 

bình nhiệm vụ chủ yếu là ca ngợi, biểu dƣơng, mà phải phản ánh đúng thực tế 

khách quan của xã hội miền Bắc nƣớc ta, điều đó tránh cho phê bình văn nghệ rơi 

vào chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa chủ quan, tự mãn trong sáng tác văn nghệ. Để 

góp phần vào cuộc đấu tranh tƣ tƣởng lý luận, thực hiện những nguyên tắc của chủ 

nghĩa xã hội, hƣớng tới Chân - Thiện - Mỹ, đồng chí Trƣờng-Chinh nêu rõ nhiệm 

vụ của phê bình văn nghệ và của nhà phê bình là phải đấu tranh để bảo vệ đƣờng 



lối văn nghệ của Đảng, góp phần vào việc chỉ đạo sáng tác và nghiên cứu văn 

nghệ, nâng cao chất lƣợng của các tác phẩm nghệ thuật, nâng cao tƣ tƣởng, nhận 

thức và trình độ thẩm mỹ của quần chúng nhân dân; phê bình là một phƣơng thức 

chỉ đạo cụ thể của Đảng trong lĩnh vực văn nghệ; phê bình là một vũ khí bảo vệ 

đƣờng lối văn nghệ của Đảng, một hình thức giáo dục tƣ tƣởng, tình cảm, giáo dục 

thẩm mỹ và nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân... bồi dƣỡng con ngƣời 

mới, đẩy phong trào cách mạng của quần chúng tiến lên. Theo quan điểm của đồng 

chí Trƣờng-Chinh, làm tốt điều đó chính là góp phần tích cực vào việc giáo dục 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý thức xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô 

sản, bồi dƣỡng những con ngƣời yêu nƣớc và yêu chủ nghĩa xã hội, những anh 

hùng trong lao động và chiến đấu của thời đại Hồ Chí Minh. 

Trong khoảng những năm 60 của thế kỷ XX, tình hình thế giới có nhiều diễn biến 

phức tạp. Sự phân liệt trong phong trào cộng sản đã diễn ra công khai giữa Liên Xô 

và Trung Quốc; Trung Quốc lâm vào khủng hoảng kéo dài do tiến hành các phong 

trào "công xã nhân dân", "đại nhảy vọt" và về sau là cách mạng văn hóa... Trong 

khi đó, ở miền Nam nƣớc ta, sau thất bại của chiến tranh đơn phƣơng, những năm 

1960-1965, đế quốc Mỹ ráo riết thực hiện chiến lƣợc "chiến tranh đặc biệt" hòng 

đè bẹp cách mạng miền Nam và chuẩn bị gây chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Trƣớc tình hình đó, đồng chí Trƣờng-Chinh và Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng ta phân tích rõ đặc điểm tình hình thế giới, nêu lên trách nhiệm của 

Đảng ta phải tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác –

 Lênin, chống chủ nghĩa xét lại, đồng thời phê phán chủ nghĩa giáo điều và giáo 

dục cho cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo vận dụng chủ 

nghĩa Mác - Lênin và kinh nghiệm của các nƣớc anh em vào hoàn cảnh cụ thể 

nƣớc ta. Điều đó đƣợc phản ánh trong nhiều phiên họp Bộ Chính trị (tháng l0-

1963) và Hội nghị Trung ƣơng lần thứ chín (tháng 12-1963). Những quan điểm của 



đồng chí Trƣờng-Chinh và Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đối với 

công tác tƣ tƣởng, lý luận là định hƣớng đúng đắn cho nhận thức và hành động của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân ta theo tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong tình 

hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, nhằm củng cố và tăng cƣờng 

sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, Bộ Chính trị quyết định ra một nghị quyết về vấn 

đề quốc tế và giao cho đồng chí Trƣờng-Chinh chuẩn bị dự thảo nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. Nghị quyết này phải tập trung 

phân tích sự biến động của tình hình thế giới; vạch rõ âm mƣu của đế quốc Mỹ đẩy 

mạnh cuộc chạy đua vũ trang, tiến hành cuộc chiến tranh lạnh bao vây Liên Xô, 

Trung Quốc và hệ thống các nƣớc xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc chiến tranh 

thực dân mới ở nƣớc ta, hòng chặn đứng phong trào giải phóng dân tộc; kiềm chế 

cuộc đấu tranh của các lực lƣợng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 

xã hội... trên thế giới. Do đó, các lực lƣợng cách mạng trên thế giới phải tập hợp 

lực lƣợng vào cuộc đấu tranh chung, phát triển thế tiến công chống lại và làm thất 

bại âm mƣu của đế quốc Mỹ. Nghị quyết nhấn mạnh sự chia rẽ là nguyên nhân làm 

suy yếu phong trào cách mạng và đoàn kết quốc tế là nhiệm vụ của Đảng. Nêu lên 

lập trƣờng, quan điểm của Đảng về một số vấn đề có tính nguyên tắc trong chiến 

lƣợc, sách lƣợc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, từ đó đồng chí 

Trƣờng-Chinh khẳng định phải bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

đoàn kết các lực lƣợng cách mạng tập trung mũi nhọn chống chủ nghĩa đế quốc. 

Đây là một đóng góp quan trọng của đồng chí Trƣờng-Chinh trên lĩnh vực tƣ tƣởng 

lý luận và đoàn kết quốc tế. 

7.2. Thực hiện đƣờng lối cách mạng ở miền Nam 

Những năm 1954-1959 là một thời kỳ lịch sử đặc biệt khó khăn của cách mạng 

miền Nam. Đế quốc Mỹ và tay sai ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ, âm mƣu 

chia cắt lâu dài đất nƣớc ta. Chúng đẩy mạnh đánh phá cách mạng miền Nam bằng 



chính sách tố cộng, diệt cộng hết sức tàn bạo. Lực lƣợng cách mạng miền Nam bị 

tổn thất nặng nề. Phong trào cách mạng miền Nam bƣớc vào thời kỳ hết sức khó 

khăn. Vấn đề đặt ra lúc này là phải tìm ra một con đƣờng đấu tranh thích hợp, bảo 

đảm cho cách mạng miền Nam vƣợt qua thời đoạn khắc nghiệt và tiếp tục đi lên, 

hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nƣớc. 

Khi xây dựng phƣơng án đấu tranh, trong nhiều phiên họp của Bộ Chính trị, đồng 

chí Trƣờng-Chinh đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa nhiệm vụ chung của cả nƣớc và 

nhiệm vụ của mỗi miền. Đồng chí nêu rõ: chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô 

Đình Diệm, xây dựng một nƣớc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu 

mạnh không phải chỉ là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mà còn là cách mạng 

xã hội chủ nghĩa - đó là nhiệm vụ chung của cả nƣớc. Đối với miền Bắc, phải chú 

ý chống bọn đế quốc, tay sai bên ngoài với tay sai của Ngô Đình Diệm; chống 

những lực lƣợng chống đối chủ nghĩa xã hội. Đối với miền Nam, phải đẩy mạnh ra 

Cuộc đấu tranh chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ, chống chính quyền Ngô Đình 

Diệm, thực hiện thống nhất nƣớc nhà. Hình thức đấu tranh mà đồng chí Trƣờng-

Chinh đƣa ra lúc đó là ta phải tranh thủ thực hiện khả năng hòa bình nhƣng vẫn 

chuẩn bị khả năng vũ trang
11

. Cách mạng miền Nam vẫn có hai khả năng để tiến 

lên là hòa bình và vũ trang; phải tranh thủ khả năng hòa bình, nhƣng trong điều 

kiện kẻ thù tàn ác, phản ứng dữ dội thì phải đấu tranh vũ trang
12

. Đƣờng lối đấu 

tranh cách mạng miền Nam là: Tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 

nhân dân, đoàn kết đấu tranh chống Mỹ - Diệm, giải phóng miền Nam, cùng nhân 

dân cả nƣớc xây dựng một nƣớc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 

và giàu mạnh
13

. Đồng chí cũng phân tích khả năng tiến lên của cách mạng Việt 

Nam; vấn đề xây dựng lực lƣợng, nội dung và tên gọi của Mặt trận ở miền Nam; 

vấn đề dân tộc, vấn đề tổ chức Đảng ở miền Nam..., để cùng Bộ Chính trị cân 

nhắc, xem xét thận trọng
14

. 



Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã khẩn trƣơng chuẩn bị 

một hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng để thảo luận và quyết định đƣờng 

lối cách mạng miền Nam. 

Đáp ứng đòi hỏi của tình hình cách mạng miền Nam, Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng họp Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) từ ngày 12 đến 22-1-1959 để đề ra 

"Đƣờng lối cách mạng ở miền Nam". Tại Hội nghị, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 

Trung ƣơng phân tích sâu sắc tính chất xã hội miền Nam, xác định đúng mâu thuẫn 

cơ bản của xã hội miền Nam; thái độ các giai cấp ở miền Nam... để từ sự phân tích 

đó, đi đến xác định rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong thời kỳ 

mới: Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và 

phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hòa 

bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. "Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết 

toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ 

tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một 

chính quyền liên hợp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và 

các quyền tự do dân chủ cải thiện đời sống của nhân dân, giữ vững hòa bình, thực 

hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ 

hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới"
15

. 

Về phƣơng hƣớng phát triển của cách mạng miền Nam, hội nghị nêu rõ: "con 

đƣờng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành 

chính quyền về tay nhân dân"
16

. Nghị quyết lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng cũng khẳng định, cách mạng ở miền Nam "vẫn có khả năng hòa bình phát 

triển, tức là khả năng dần dần cải biến tình thế, dần dần thay đổi cục diện chính trị 

ở miền Nam có lợi cho cách mạng", "Khả năng đó hiện nay rất ít, song Đảng ta 

không gạt bỏ khả năng đó, mà cần ra sức tranh thủ khả năng đó". Ban Chấp hành 



Trung ƣơng Đảng cho rằng "đế quốc Mỹ là đế quốc hiếu chiến nhất, cho nên trong 

những điều kiện nào đó, cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam cũng có khả 

năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang trƣờng kỳ"
17

. Nhƣ vậy, Đảng ta dự kiến 

ba khả năng của con đƣờng cách mạng miền Nam. Trên thực tế, khả năng thứ nhất 

đã xảy ra với phong trào Đồng khởi toàn miền Nam, đánh dấu bƣớc phát triển mới 

của thời kỳ đấu tranh vũ trang ở miền Nam. 

Có thể khẳng định, đến Hội nghị Trung ƣơng lần thứ 15, đƣờng lối cách mạng ở 

miền Nam đã đƣợc hoạch định một cách căn bản và những nội dung đó đã đƣợc 

khẳng định lại trong Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960). 

Sau thất bại trong chiến lƣợc "chiến tranh đặc biệt", năm 1965, đế quốc Mỹ đã ồ ạt 

đƣa quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam, tiến hành chiến lƣợc "chiến tranh cục bộ", 

phát động chiến tranh bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Cuộc chiến 

tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam đã trực tiếp phải đối đầu với đế quốc Mỹ 

hiếu chiến và hùng mạnh nhất thế giới. 

Từ ngày 25 đến 27-3-1965, đồng chí Trƣờng-Chinh dự Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ƣơng lần thứ 11; tiếp đó ngày 27-12-1965, dự Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ƣơng lần thứ 12. Đây là hai hội nghị có ý nghĩa chỉ đƣờng cho quân và dân 

ta đánh thắng chiến tranh cục bộ của địch, là sự phát triển rất quan trọng đƣờng lối 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc trong tình thế mới. 

Tại các hội nghị trên, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng thống nhất nhận định: với 

việc đế quốc Mỹ đƣa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam trực tiếp tham 

chiến và gây chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc, 

chúng đã leo đến nấc thang rất nguy hiểm. Cả hai miền Nam - Bắc nƣớc ta đều có 

chiến tranh. Lúc này chống Mỹ, cứu nƣớc là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi ngƣời 

dân Việt Nam yêu nƣớc. Miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phƣơng lớn. 



Toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết triệu ngƣời nhƣ một quyết tâm đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lƣợc. 

Đối với cách mạng miền Nam, việc quân viễn chinh Mỹ tham chiến ồ ạt gây khó 

khăn, thử thách rất lớn cho quân và dân ta, tƣơng quan lực lƣợng ta - địch có thay 

đổi, nhƣng xét trên thế tấn công của lực lƣợng cách mạng, không có thay đổi lớn. 

Do đó, nhiệm vụ trƣớc mắt của cách mạng miền Nam là cần kiên trì, tiếp tục và 

đẩy tới thế tấn công Mỹ - ngụy. 

Chiến tranh càng trở nên quyết liệt ở miền Nam thì nhiệm vụ của miền Bắc đối với 

miền Nam càng nặng nề, quan trọng. Miền Bắc phải chuyển hƣớng sang thời chiến 

- đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp địa phƣơng, phát triển kinh tế 

vùng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ miền Bắc, đánh bại chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ, động viên sức ngƣời, sức của chi viện cho cách mạng miền Nam, 

tích cực chuẩn bị đánh thắng địch nếu chúng liều lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ 

ra miền Bắc. Đồng thời, tích cực giúp đỡ toàn diện cho cách mạng Lào. 

Nhiệm vụ chung của quân dân hai miền Nam - Bắc là động viên lực lƣợng của cả 

nƣớc, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ trong bất kỳ 

tình huống nào để bảo vệ miền Bắc giải phóng miền Nam, phải hoàn thành cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nƣớc, tiến tới thực hiện hòa bình, thống 

nhất nƣớc nhà. 

Để động viên, tổ chức toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cố gắng vƣợt bậc, tập 

trung lực lƣợng, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ và 

bè lũ tay sai trên chiến trƣờng chính miền Nam, trong các cuộc họp trên, đồng chí 

Trƣờng-Chinh nhấn mạnh tƣ tƣởng chủ động và thắng địch ở miền Nam, phƣơng 

châm đánh lâu dài, lợi dụng thời cơ, phát huy ƣu thế quân sự, chính trị của ta để 

giành thắng lợi, kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị và đề nghị cần nghiên cứu 

lập chính phủ lâm thời ở miền Nam bên cạnh Mặt trận dân tộc giải phóng, mở rộng 



và tăng cƣờng đoàn kết quốc tế với các nƣớc xã hội chủ nghĩa, với phong trào giải 

phóng dân tộc và các lực lƣợng tiến bộ, hòa bình chống Mỹ. 

Để đánh thắng chiến lƣợc chiến tranh đặc biệt, đồng chí Trƣờng-Chinh nhấn mạnh 

cần phải đẩy mạnh chống phá ấp chiến lƣợc, đánh rã ngụy quân để làm mất chỗ 

dựa của Mỹ, buộc chúng phải rút quân ra khỏi miền Nam. Khi địch leo thang chiến 

tranh, đồng chí đã khẳng định và dự kiến chiều hƣớng phát triển tất yếu của chiến 

tranh cách mạng, và chỉ rõ, muốn giành thắng lợi quyết định trong chiến tranh thì 

cần "Phải có những đòn tiêu diệt chiến lƣợc lớn nhƣ Điện Biên Phủ, và cũng chỉ 

cần vài ba đòn nhƣ vậy kẻ địch sẽ sụp đổ ngay. Phải nắm chắc quyền chủ động, 

đánh vào những chỗ buộc địch phải đổ, khi đó chúng sẽ rơi vào cạm bẫy của ta"
18

. 

Cuộc Tổng tiến công Xuân 1968, "trận Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972 

là minh chứng cho nhận định đúng đắn của đồng chí Trƣờng-Chinh. 

Sau khi Hiệp định Pari đƣợc ký kết, buộc phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam 

(29-3-1973) nhƣng đế quốc Mỹ vẫn không từ bỏ âm mƣu kéo dài chiến tranh. 

Chúng tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn nhằm tiếp tục thực hiện chiến 

lƣợc "Việt Nam hóa chiến tranh". Chính quyền ngụy đƣợc Mỹ góp sức đã ngoan 

cố tiến hành "lấn chiếm", "bình định", vi phạm Hiệp định Pari, cố gắng giành lại 

quyền chủ động trên chiến trƣờng. Tình hình đó cho thấy con đƣờng phát triển của 

cách mạng ở miền Nam vẫn phải là con đƣờng tiến hành chiến tranh cách mạng 

đánh bại ngụy quân, ngụy quyền tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nƣớc. 

Để thúc đẩy sự nghiệp cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới đi tới thắng lợi 

cuối cùng, đồng chí Trƣờng-Chinh cùng Bộ Thống soái tối cao đã nhiều lần họp 

bàn để xác định đúng đắn và hoàn chỉnh đƣờng lối cách mạng dân tộc dân chủ 

nhân dân ở miền Nam cho phù hợp đặc điểm, yêu cầu mới của cách mạng. Tháng 

5-1973 đồng chí Trƣờng-Chinh dự cuộc họp Hội nghị Bộ Chính trị (mở rộng) để 



nghiên cứu, thảo luận những vấn đề chủ yếu trong Báo cáo chính trị sẽ trình Hội 

nghị Trung ƣơng lần thứ 21 (khóa III). Tại Hội nghị Trung ƣơng lần thứ 21 (đợt I 

họp từ ngày 19 tháng 6 đến 6-7-1973, đợt II họp từ ngày 1 đến 4-10-1973), Bộ 

Chính trị, Ban Chấp hành Trung ƣơng đã tổng kết 18 năm kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nƣớc của quân và dân ta, đề ra nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai 

đoạn mới. Hội nghị phân tích rõ âm mƣu lâu dài của đế quốc Mỹ và tay sai về cơ 

bản vẫn nhƣ thời kỳ sau năm 1954, Mỹ vẫn muốn áp đặt chế độ thực dân mới ở 

miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, thế và lực của cách mạng miền Nam sau Hiệp 

định Pari đã phát triển khác xa thời kỳ sau năm 1954. 

Ban Chấp hành Trung ƣơng nhận định: Sau 18 năm tiến hành can thiệp và xâm 

lƣợc, đế quốc Mỹ đã thất bại thảm hại và phải rút quân xâm lƣợc về nƣớc, tình 

hình đó tạo nên một sự thay đổi căn bản trong lực lƣợng so sánh giữa ta và địch. 

Hội nghị khẳng định những mặt mạnh cơ bản của ta, đồng thời cũng nhận thấy chỗ 

mạnh đáng kể của ngụy quân, ngụy quyền, từ đó xác định quyết tâm cao hơn nữa 

để tạo thế và lực mạnh mẽ hơn bảo đảm chắc thắng. Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng nhận định cách mạng miền Nam có thể phát triển theo hai khả năng: 

- Hiệp định Pari đƣợc thi hành từng bƣớc. 

- Địch gây chiến tranh trở lại, ta phải tiến hành chiến tranh cách mạng để giành 

toàn thắng. 

Trong mỗi khả năng phát triển của tình hình sẽ còn có nhiều tình huống phức tạp. 

"Song dù tình hình phát triển theo khả năng nào, con đường tiến lên giành thắng 

lợi của cách mạng miền Nam chỉ có thể là con đường bạo lực diễn ra dưới hình 

thức này hay hình thức khác. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó chắc thắng với 

khả năng xấu nhất là địch gây lại chiến tranh"
19

. 



Trung ƣơng xác định nhiệm vụ cách mạng miền Nam vẫn là cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân; đồng thời đề ra những biện pháp cơ bản để thúc đẩy cách mạng 

miền Nam phát triển đi tới thắng lợi hoàn toàn. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng lần thứ 21 (khóa III) có ý nghĩa lịch sử quan 

trọng, mở đƣờng đƣa cách mạng miền Nam tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn nữa. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21, quân dân miền Nam đã kiên cƣờng 

chiến đấu đánh bại các cuộc hành quân "bình định", "lấn chiếm" của địch, chủ 

động mở những cuộc tiến công mới. 

Giữa năm 1974, ngụy quân, ngụy quyền ở miền Nam suy yếu nghiêm trọng. Trong 

bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã có những kỳ họp quan trọng để đi tới quyết định sáng 

suốt và quyết đoán về đƣờng lối cách mạng miền Nam. Đặc biệt, Hội nghị Bộ 

Chính trị tháng 10-1974 và tháng 1-1975  đã đi đến những kết luận lịch sử: Chúng 

ta đang đứng trƣớc thời cơ lớn, có đầy đủ các điều kiện về quân sự và chính trị để 

hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất 

nƣớc nhà. Từ những nhận định chính xác đó, Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm chiến 

lƣợc: "Động viên nỗ lực lớn nhất của quân và dân cả hai miền thực hiện kế hoạch 

giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975-1976, đẩy mạnh đấu tranh quân 

sự và đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh ngoại giao, làm thay đổi nhanh 

chóng và toàn diện so sánh lực lƣợng trên chiến trƣờng miền Nam theo hƣớng có 

lợi cho ta, tiến hành rất khẩn trƣơng và hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt, tạo 

điều kiện chín muồi, tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa, tiêu diệt và làm tan 

rã ngụy quân, đánh đổ ngụy quyền từ trung ƣơng đến địa phƣơng, giành chính 

quyền về tay nhân dân, giải phóng miền Nam Việt Nam"
20

. Bộ Chính trị chỉ rõ, 

phải phát huy sức mạnh tổng hợp của tiến công quân sự, chính sự, binh vận và 

ngoại giao, ngoài chiến lƣợc cơ bản giành thắng lợi trong hai năm và dự kiến 

phƣơng án nếu thời cơ đến vào đầu năm 1975 hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải 



phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị 

tháng l0-1974 và tháng l-1975 là điển hình của tƣ duy cách mạng khoa học, sáng 

tạo lớn, là bó đuốc soi đƣờng cho quân và dân ta trong Tổng tiến công và nổi dậy 

giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng, miền Nam hoàn toàn 

giải phóng, giang sơn thu về một mối. Đồng chí Trƣờng-Chinh lại cùng toàn Đảng, 

toàn quân, toàn dân ta đi tiếp lên con đƣờng cách mạng mới: cả nƣớc độc lập, 

thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

7.3. Xây dựng và tăng cƣờng hoạt động của Nhà nƣớc 

Bƣớc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc và đẩy mạnh cuộc đấu 

tranh thống nhất nƣớc nhà cũng nhƣ trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nƣớc trên cƣơng vị Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội các khóa: II (1960-

1964), III (1964-1971), IV (197l-1975), V (1975-1976), đồng chí Trƣờng-Chinh đã 

cùng với Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và từng bƣớc hoàn 

thiện hệ thống luật pháp và tổ chức bộ máy nhà nƣớc, tăng cƣờng các hoạt động 

quốc tế góp phần quan trọng huy động và tổ chức quân dân cả nƣớc đoàn kết một 

lòng, phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trên miền 

Bắc, củng cố miền Bắc về mọi mặt, đánh thắng các kiểu chiến tranh phá hoại miền 

Bắc của đế quốc Mỹ, dốc sức chi viện cho cách mạng miền Nam đến ngày toàn 

thắng; đồng thời tích cực, chủ động chuẩn bị kế hoạch để tái thiết đất nƣớc sau 

chiến tranh. 

Miền Bắc bƣớc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc 

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nhiều vấn đề thực tiễn của đất nƣớc đặt ra 

trƣớc Đảng và Nhà nƣớc cần phải đƣợc phản ánh, thể chế hóa bằng đạo luật có tính 

pháp lý tối cao, để tổ chức và động viên quân và dân ta thực hiện thắng lợi hai 

chiến lƣợc cách mạng trên cả miền Bắc và miền Nam. Yêu cầu lịch sử đó đặt ra 



vấn đề sửa đổi Hiến pháp năm 1946 cho phù hợp đặc điểm tình hình giai đoạn cách 

mạng mới. Là thành viên Uỷ ban dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1946, do đồng 

chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đồng chí Trƣờng-Chinh đã thể hiện rõ sự am hiểu 

sâu sắc trên lĩnh vực luật pháp, đặc biệt là khả năng tƣ duy nhạy cảm chính trị trên 

những vấn đề phức tạp cần phải thể hiện rõ trong Hiến pháp. Theo đồng chí, việc 

sửa đổi Hiến pháp năm 1946 phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và trong bối 

cảnh tình hình quốc tế phức tạp lúc đó thì việc thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng 

nhƣ thế nào trong Hiến pháp là vấn đề cần phải chú ý và thể hiện vấn đề đó trong 

Hiến pháp cần "mềm mỏng"; "Lời nói đầu thì nói đến lãnh đạo của Đảng, của giai 

cấp công nhân". Tinh thần cƣơng lĩnh Mặt trận Tổ quốc cũng cần "rất mềm mỏng"; 

chữ trong Hiến pháp cũng nên dùng "mềm mỏng, thậm chí những chữ của dân chủ 

tƣ sản cũng đƣợc, nhƣng về thực chất vẫn là giai cấp công nhân lãnh đạo"
21
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Nhiều vấn đề thuộc về chế định tổ chức bộ máy hành chính (đặc biệt là lập Uỷ ban 

hành chính và Hội đồng nhân dân cấp huyện) đƣợc đồng chí Trƣờng-Chinh phân 

tích, lý giải một cách khoa học trên cơ sở thực tiễn, và phải làm sao thể hiện rõ 

trong Hiến pháp, nhằm đi tới khắc phục hiện tƣợng "cấp tỉnh khỏi xa xã"; các chế 

định kinh tế, văn hóa cũng đƣợc đồng chí cho ý kiến cụ thể với tinh thần khoa học, 

linh hoạt và "mềm mỏng" trong ngôn từ, nhƣng thực tế nội dung chứa đựng tinh 

thần "ta vẫn đi tới chủ nghĩa xã hội" và xuất phát từ thực tế "công cuộc cải tạo và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; nƣớc nhà tạm chia hai miền"
22

 mà xây 

dựng, sửa đổi Hiến pháp góp phần vào cuộc đấu tranh thống nhất nƣớc nhà. 

Cuối tháng 12-1959, Dự thảo Hiến pháp năm 1946 sửa đổi, trải qua 27 lần họp trao 

đổi, tu chỉnh của Uỷ ban dự thảo Hiến pháp, sau bốn tháng lấy ý kiến nhân dân, đã 

đƣợc Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua. Ngày 1-1-1960, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới của nƣớc Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa - Hiến pháp năm 1959. Việc xây dựng dự thảo và thông qua bản Hiến 



pháp có vai trò và sự đóng góp quan trọng của đồng chí Trƣờng-Chinh. Hiến pháp 

năm 1959 đã thể hiện sinh động và tập trung ý chí, nguyện vọng của nhân dân hai 

miền Nam - Bắc; định hƣớng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ, động viên 

mạnh mẽ đồng bào miền Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất nƣớc nhà. 

Đồng thời với quá trình tham gia xây dựng, sửa đổi Hiến pháp, đồng chí Trƣờng-

Chinh còn cho nhiều ý kiến trong việc xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Nhằm tăng cƣờng pháp chế của Nhà nƣớc, Quốc hội đã thông qua những đạo luật 

cơ bản về tổ chức nhà nƣớc: Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng Chính 

phủ, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân (tháng 7-

1960). Ngày 27-10- 1962, Quốc hội thông qua Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban hành chính các cấp. Ngày 26-10-1962, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi và 

bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự. 

Trên cƣơng vị Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, đồng chí Trƣờng-Chinh đã 

cùng Quốc hội khóa II (1960 - 1964) quyết nghị những vấn đề hết sức quan trọng 

về củng cố và tăng cƣờng tiềm lực của miền Bắc: thông qua các kế hoạch hàng 

năm và kế hoạch năm năm lần thứ nhất (196l-1965), theo tinh thần Đại hội lần thứ 

III của Đảng, nhằm mục tiêu đƣa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc 

lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở miền Bắc, củng cố 

miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình, thống 

nhất nƣớc nhà, góp phần tăng cƣờng phe xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình ở Đông 

Nam Á và thế giới. Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội đã họp 72 phiên, thông qua 261 

nghị quyết và pháp lệnh nhằm kiện toàn và bảo vệ nhà nƣớc, bảo vệ quyền lợi và 

mở rộng dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ thù. Quốc hội cũng tiến hành 

kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ cấp cao của Nhà nƣớc, điều chỉnh 

một số địa giới hành chính cho phù hợp, khắc phục tình trạng phân tán, cồng kềnh, 

kém hiệu lực. Các quyết định khen thƣởng của Quốc hội đã góp phần cổ vũ toàn 



Đảng, toàn dân thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bấc, đấu tranh thống 

nhất nƣớc nhà, tăng cƣờng đoàn kết quốc tế. 

Những nghị quyết mà Quốc hội ban hành nhƣ đồng chí Trƣờng-Chinh đã nói, là 

pháp lệnh của Nhà nƣớc. Đó là mục tiêu phấn đấu trƣớc mắt của nhân dân miền 

Bắc nƣớc ta, đồng thời là chỗ dựa vững chắc để Chính phủ và các cơ quan nhà 

nƣớc của ta tiến hành mọi công tác trong thời gian thực hiện kế hoạch
23
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Là Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, đồng chí Trƣờng-Chinh chủ trì các phiên 

họp của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội và các kỳ họp của Quốc hội các khóa. Căn cứ 

vào đƣờng lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, đồng chí Trƣờng-Chinh và Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã 

có những hoạt động chỉ đạo định hƣớng tƣ tƣởng và tổ chức, chuyển hƣớng trong 

xây dựng kinh tế và tăng cƣờng tiềm lực quốc phòng miền Bắc, sẵn sàng chiến đấu 

và đánh thắng các bƣớc mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ ra miền Bắc trong 

những năm 1965-1968 và 1972; chỉ đạo hoạt động chi viện sức ngƣời, sức của cho 

cách mạng miền Nam; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Quốc 

hội và các cơ quan nhà nƣớc đã tiến hành các hoạt động định hƣớng tƣ tƣởng và tổ 

chức chuyển toàn bộ hoạt động của miền Bắc sang thời chiến một cách chủ động 

và kịp thời. Quốc hội các khóa II, III, IV và V do đồng chí Trƣờng-Chinh làm Chủ 

tịch, đã quyết định các kế hoạch kinh tế thời chiến; bổ sung, sửa đổi và ban hành 

các luật, pháp lệnh, phê chuẩn sự phân công, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Hội 

đồng Chính phủ, điều chỉnh bộ máy cán bộ, địa giới hành chính, tuyên dƣơng công 

trạng của quân và dân ta trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa; v.v.. 

Trong những thời điểm lịch sử quan trọng có tính bƣớc ngoặt của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nƣớc, những bài phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc 

hội Trƣờng-Chinh có sức động viên to lớn quân và dân ta xốc tới trên trận tuyến 



xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Đồng 

chí luôn nhấn mạnh: "Quốc hội ta quyết động viên toàn dân, toàn quân ra sức thi 

đua đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lƣợc và bè lũ tay sai, xây dựng thành công 

chủ nghĩa xã hội, thực hiện cho kỳ đƣợc Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch"
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Theo đồng chí, Quốc hội ta là Quốc hội của nhân dân, thể hiện khối đại đoàn kết 

toàn dân dựa trên cơ sở liên minh công nông do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 

đạo. Những quan điểm của đồng chí về Quốc hội đã phản ánh trung thực ý chí và 

nguyện vọng của nhân dân ta; thể hiện sự nhất trí về chính trị và tƣ tƣởng của xã 

hội miền Bắc, đáp ứng yêu cầu cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. 

Quốc hội luôn dành những tình cảm ruột thịt và sự cổ vũ, động viên to lớn cho 

nhân dân miền Nam. Tháng 10-1962 , khi đoàn đại biểu nhân dân miền Nam ra 

thăm miền Bắc, đến chào mừng Quốc hội, trong đáp từ, đồng chí Trƣờng-Chinh đã 

tỏ rõ niềm tin vào cuộc đấu tranh tất thắng của đồng bào miền Nam, kêu gọi đồng 

bào miền Nam đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, 

chống Mỹ -ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; đồng bào miền Bắc 

lao động quên mình, xây dựng và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho 

cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam. 

Khi chiến lƣợc "chiến tranh đặc biệt" ngày càng thất bại, đế quốc Mỹ chuẩn bị tiến 

hành chiến lƣợc "chiến tranh cục bộ", gây chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, 

để động viên toàn quân, toàn dân ứng phó với tình hình mới, ngày 27-3-1964, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị chính trị đặc biệt tại Thủ đô Hà 

Nội. Tại Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh đọc lời khai mạc. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đọc Báo cáo chính trị. Đây là cuộc "Hội nghị Diên Hồng" trong thời đại Hồ 

Chí Minh, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bảo vệ 

miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc. 



Những biến động của tình hình quốc tế, bƣớc tiến mới của công cuộc xây dựng và 

bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam... đặt ra những yêu cầu mới về 

tăng cƣờng các hoạt động đối ngoại nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp 

đỡ quốc tế cho cách mạng nƣớc ta. 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã lần lƣợt cử nhiều phái đoàn đi thăm các nƣớc và 

đón các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Quan hệ giữa Quốc hội nƣớc ta và quốc 

hội các nƣớc, đặc biệt là quốc hội các nƣớc xã hội chủ nghĩa đƣợc mở rộng và tăng 

cƣờng. 

Trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, khi miền Bắc đẩy 

mạnh chi viện sức ngƣời, sức của cho miền Nam chuẩn bị bƣớc vào thời điểm 

quyết định của tiến trình giải phóng, đồng chí Trƣờng-Chinh thay mặt Quốc hội 

khóa IV đã kịp thời động viên quân và dân miền Bắc: "chúng ta hãy ra sức phấn 

đấu, tạo ta một chuyển biến mới, một khí thế mới, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ hàn gắn những vết thƣơng chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát trển 

văn hóa, ổn định mau chóng đời sống của nhân dân, tiếp tục xây dựng cơ sở vật 

chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh cách 

mạng của đồng bào miền Nam anh hùng"
25
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Càng về cuối cuộc kháng chiến, với trách nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc 

hội, đồng chí Trƣờng-Chinh tăng cƣờng các hoạt động đối ngoại nhằm góp phần 

tăng cƣờng tình đoàn kết giữa Nhà nƣớc và nhân dân ta với Chính phủ và nhân dân 

các nƣớc trên thế giới. Những cuộc tiếp đón, hội đàm với các đoàn đại biểu Đảng 

Cộng sản các nƣớc trong hệ thống xã hội chủ nghĩa; các đảng anh em, các tổ chức 

hữu nghị, tổ chức phi chính phủ; nhiều phóng viên, nhà báo, nhà văn... thuộc nhiều 

quốc gia khác nhau trên thế giới, đã góp phần xây dựng hình ảnh nƣớc Việt Nam 

kiên cƣờng và giàu truyền thống văn hóa, cách mạng trong lòng bè bạn và nhân 

dân yêu chuộng hòa bình khắp năm châu, kể cả nhân dân Mỹ. Các hoạt động quốc 



tế nôi bật trong những chuyến thăm nƣớc ngoài và những cuộc tiếp xúc, tọa đàm 

với đoàn đại biểu các nƣớc anh em và bè bạn quốc tế của đồng chí Trƣờng-Chinh 

góp phần nâng cao ảnh hƣởng và vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế, cũng 

nhƣ xây dựng đƣợc trên thực tế Mặt trận đoàn kết quốc tế ủng hộ, giúp đỡ công 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc của nhân dân Việt Nam. 

Đối với vấn đề xây dựng Mật trận dân tộc thống nhất, đồng chí Trƣờng-Chinh luôn 

nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của Mặt trận trong lịch sử cách mạng nƣớc 

ta, coi đó là một trong những nhân tố thắng lợi của cách mạng, là vũ khí chính trị 

không thể thiếu đƣợc để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp của mình trong 

cuộc đấu tranh đánh đổ kẻ thù của dân tộc, giành lại độc lập tự do và xây dựng 

cuộc sống mới"
26

. Để phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tập hợp rộng rãi các lực lƣợng yêu nƣớc và tiến bộ trong một Mặt trận dân tộc 

thống nhất rộng rãi nhằm thực hiện mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, theo đồng chí, điều quyết định là phải có 

sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, dựa trên cơ sở liên minh công nông. Đó là một 

tất yếu khách quan của cách mạng nƣớc ta. Sự lãnh đạo đó không phải là do sự tình 

cờ, cũng không phải do một ý muốn chủ quan nào, mà là lịch sử cách mạng Việt 

Nam đã đặt lên vai giai cấp công nhân nƣớc ta sứ mệnh lãnh đạo cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân. Vấn đề dân tộc và dân chủ bao giờ cũng mang một nội dung 

giai cấp cụ thể. Giai cấp nào tiêu biểu nhất cho lợi ích dân tộc và dân chủ của quần 

chúng nhân dân thì giai cấp ấy và chỉ có giai cấp ấy mới lãnh đạo đƣợc cách mạng 

dân tộc dân chủ nhân dân, mới lãnh đạo đƣợc Mặt trận dân tộc thống nhất. Ngày 

nay, giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp đứng trung tâm của thời đại mới, đó 

là giai cấp tiêu biểu nhất cho lợi ích dân tộc và dân chủ, là giai cấp duy nhất có khả 

năng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ đến thắng lợi hoàn toàn. Đối với nƣớc ta, 

độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân không thể tách rời chủ nghĩa xã hội. Cách 



mạng dân tộc dân chủ nhân dân là tiền đề của cách mạng xã hội chủ nghĩa và chế 

độ dân chủ nhân dân là bƣớc quá độ lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, 

ngay trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Mặt trận dân tộc thống nhất đã 

phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Giai cấp công nhân thông qua đảng của mình 

mà lãnh đạo Mặt trận. Đảng của giai cấp công nhân đứng trong Mặt trận bình đẳng 

với các đảng bạn và đƣợc các thành viên của Mặt trận tự nguyện thừa nhận quyền 

lãnh đạo của mình
27

. 

Quan điểm biện chứng đó của đồng chí Trƣờng- Chinh về vai trò, vị trí của Mặt 

trận, về sự lãnh đạo của một chính đảng cách mạng đối với Mặt trận dân tộc thống 

nhất là sự quán triệt và vận dụng đúng đắn tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Mặt trận, về 

"địa vị lãnh đạo" của Đảng trong Mặt trận. Thực hiện đƣờng lối Mặt trận của 

Đảng, đồng bào miền Bắc đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sát cánh 

cùng đồng bào miền Nam đoàn kết trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 

Việt Nam và Liên minh các lực lƣợng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, phát 

huy cao độ mọi sức mạnh tiềm tàng của dân tộc, phối hợp chặt chẽ những cố gắng 

lớn nhất của nhân dân hai miền Nam - Bắc, tăng cƣờng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau 

với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 

và giúp đỡ của nhân dân toàn thế giới để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng của nhân 

dân ta trong cả nƣớc, đƣa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc của nhân tố đi tới 

thắng lợi cuối cùng. 

Sau những thắng lợi to lớn của quân và dân ta trong các chiến dịch mùa khô 1965-

1966; 1966-1967 và cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, làm thất 

bại chiến lƣợc "chiến tranh cục bộ" của Mỹ ở miền Nam, đánh thắng chiến tranh 

phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Pari từ 

tháng 5-1968 và từ tháng 11-1968 phải chấm dứt ném bom miền Bắc nƣớc ta, mở 



ra cục diện mới vừa đánh vừa đàm, đồng thời đánh dấu thời kỳ đi xuống không gì 

cứu vãn nổi của Mỹ - ngụy. 

Kiên quyết đánh thắng chiến lƣợc chiến tranh xâm lƣợc mới của đế quốc Mỹ và 

chính quyền tay sai, nhƣng Đảng và Chính phủ ta cũng luôn bày tỏ rõ thiện chí giải 

quyết chiến tranh thông qua đàm phán hòa bình. Mặt trận ngoại giao trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ đƣợc mở ra đã góp phần quan trọng vào từng bƣớc phát 

triển của cách mạng nƣớc ta trên cả hai miền Nam-Bắc. Đồng chí Trƣờng-Chinh 

đã có những quan điểm rất đúng đắn về nhận định tình hình phƣơng châm, sách 

lƣợc ngoại giao và thể hiện lập trƣờng kiên quyết nhƣng mềm dẻo, linh hoạt, có 

nguyên tắc và thể hiện thiện chí hòa bình của nhân dân ta. 

Đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động trong kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nƣớc. Những quan điểm của đồng chí Trƣờng-Chinh về đấu 

tranh ngoại giao cho thấy những dự cảm, sự phân tích chính xác xu thế vận động 

và phát triển của lực lƣợng cách mạng, sức mạnh chính nghĩa và sự thất bại không 

tránh khỏi của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, từ đó xác định chiến lƣợc, sách lƣợc, 

phƣơng châm ngoại giao đúng đắn, cách mạng và khoa học, kết hợp đánh và đàm, 

nhằm mục tiêu "tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lƣợc". 

Quan điểm về ngoại giao, về đàm phán ngoại giao của đồng chí Trƣờng-Chinh tiếp 

tục đƣợc bổ sung, phát triển theo tiến trình ngày càng thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ. Từ rất sớm khi đế quốc Mỹ ồ ạt đƣa quân vào miền Nam và mở 

rộng chiến tranh ra miền Bắc, khi bàn về đàm phán ngoại giao với Mỹ, trong nhiều 

phiên họp Bộ Chính trị và Trung ƣơng, đồng chí đã nêu rõ một mặt ta cần "chủ 

động về quân sự, cần tiếp tục chủ động về chính trị để tranh thủ sự đồng tình của 

nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ", nhƣng mặt khác phải kiên quyết đấu tranh với 

đế quốc Mỹ và nêu rõ việc ta tiếp xúc với Mỹ nhằm thăm dò và là bƣớc quá độ để 

đi đến đàm phán. Qua chiến đấu, lực lƣợng so sánh miền Nam thay đổi hơn nữa, ta 



thắng Mỹ ở miền Bắc hơn nữa mới có thể đi đến đàm phán để giải quyết vấn đề
28

. 

Điều kiện đàm phán là: Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động bắn phá và 

xâm phạm vùng trời, vùng biển nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Mỹ thừa nhận 

bốn điểm của Chính phủ ta là cơ sở giải quyết vấn đề Việt Nam; Mỹ phải công 

nhận Mặt trận dân tộc giải phóng là đại biểu của nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Nếu Mỹ thừa nhận thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tán thành dự một hội nghị 

quốc tế. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã làm phá sản chiến lƣợc 

"chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, tạo ra bƣớc ngoặt quyết định cho cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nƣớc của nhân dân ta. Trong nhiều phiên họp của Bộ Chính 

trị bàn về đấu tranh ngoại giao với Mỹ tại Hội nghị Pari, đồng chí Trƣờng-Chinh 

có những nhận định, ý kiến trên các vấn đề về nguyên tắc đàm phán mà trƣớc hết 

là cuộc hòa đàm Pari phải là một hội nghị bốn bên, gồm: Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa, Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, Mỹ và Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam. Ta phải đòi Mỹ chấm dứt ném bom "không điều kiện" và mọi hành động 

chiến tranh khác trên "toàn bộ lãnh thổViệt Nam Dân chủ Cộng hòa". 

Cùng với việc đề ra các nguyên tắc và yêu cầu Mỹ phải tôn trọng mới có thể thoả 

thuận ngồi vào bàn đàm phán, đồng chí Trƣờng-Chinh còn đƣa ra những nhận định 

và dự báo đúng về âm mƣu, thủ đoạn, thực chất đàm phán của đế quốc Mỹ; khẳng 

định tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong đàm phán của ta, từ đó góp phần định 

hƣớng cho đấu tranh ngoại giao một cách khoa học. Sau ngày Tổng thống Mỹ 

L.Giôn xơn phải tuyên bố chấm dứt hoàn toàn ném bom, bắn phá và mọi hành 

động chống phá nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chấp nhận ngồi vào đàm phán 

bốn bên tại Pari, đồng chí có nhận định chung: Chiều hƣớng chung của Mỹ là 

xuống dốc do chiến tranh ở Việt Nam có nhiều khó khăn. Níchxơn lên cũng phải đi 

vào quỹ đạo ấy, nhƣng có thể nó đánh mạnh rồi mới rút ra theo kiểu "đàm phán 



trên thế mạnh"
29

. Từ nhận định chung đó, và trong tình hình quốc tế rất phức tạp 

lúc bấy giờ, nhất là quan điểm của một số đảng anh em về đƣờng lối kháng chiến 

của ta, đồng chí Trƣờng-Chinh đề ra yêu cầu "phải tỉnh táo, thận trọng, chủ động 

trong vấn đề của ta, ý kiến đảng anh em ta tham khảo, ta phải từ thực tiễn của ta 

mà phân tích tình hình và chủ trƣơng. Phải đánh mạnh, phải đánh đổ ngụy 

quyền"
30

. Thực tế lịch sử ngoại giao và thực tế chiến tranh xâm lƣợc Việt Nam khi 

Níchxơn trở thành tổng thống Mỹ và tiến hành chiến lƣợc "Việt Nam hóa chiến 

tranh", "Mỹ hóa" trở lại bằng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền 

Bắc, đặc biệt là cuộc tập kích chiến lƣợc bằng B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng 12 

ngày đêm cuối tháng 12-1972 với thất bại thảm hại trong trận "Điện Biên Phủ trên 

không", Mỹ phải trở lại bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam (27-l-

1973) là minh chứng sinh động về sự đúng đắn và thắng lợi của đƣờng lối ngoại 

giao cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Thống soái tối cao của dân tộc đã 

vạch ra và nhất quán, kiên trì chỉ đạo thực hiện. 

Từ những năm 1960 đến 1975, thông qua lãnh đạo của tập thể Bộ Chính trị, Chính 

phủ và Quốc hội, đồng chí Trƣờng-Chinh tham gia vào việc hoạch định đƣờng lối 

chiến lƣợc của hai miền Nam - Bắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, hoà bình, thống nhất Tổ quốc. Trên cƣơng vị 

lãnh đạo Quốc hội, đồng chí đã lãnh đạo soạn thảo hệ thống pháp luật, xây dựng và 

hoàn thiện thể chế và bộ máy nhà nƣớc, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 

phù hợp với hoàn cảnh nƣớc ta trong giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

thích hợp với hoàn cảnh thời chiến. Đồng chí đƣợc Bộ Chính trị phân công trực 

tiếp phụ trách và góp phần bảo đảm sự vững vàng của mặt trận chính trị, tƣ tƣởng, 

động viên toàn dân đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc. 

____________ 
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TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA (1975-1982) 

8.1. Tổ chức Quốc hội thống nhất 

Chiến thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 

đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nƣớc của dân tộc ta. Sự kiện vĩ đại đó đánh dấu bƣớc ngoặt trong bƣớc đƣờng 

phát triển của lịch sử dân tộc mở ra thời kỳ mới của cách mạng nƣớc ta - thời kỳ cả 

nƣớc độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam từ tiến 

hành đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng, chuyển sang thực hiện một nhiệm vụ 

chiến lƣợc là xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vicả nƣớc. 

Bƣớc vào thời kỳ mới, đất nƣớc ta đứng trƣớc những thuận lợi hết sức cơ bản. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc đã đem lại cho nhân dân ta 

quyền làm chủ đất nƣớc. Đó là tiềm năng lớn nhất để huy động sức mạnh toàn 

dân tộc vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi vì: "Sau bao năm chiến đấu 

đầy gian khổ hy sinh, nhân dân ta không có nguyện vọng nào tha thiết hơn là đƣợc 

sống độc lập, tự do để xây dựng đất nƣớc trong hoà bình, tạo lập một cuộc đời ấm 

no, hạnh phúc và hợp tác hữu nghị với các nƣớc láng giềng, cũng nhƣ với các dân 

tộc khác trên thế giới"
1
. 

Những kinh nghiệm sau 21 năm tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 

là những vốn quý để xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nƣớc. Mặt khác, 

chúng ta bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nguồn tài nguyên phong phú, 

nguồn nhân lực dồi dào. Với việc ra đời của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế ngày càng đƣợc nâng cao. 

Tính đến ngày 19-8-1976, nƣớc ta đã có quan hệ ngoại giao với 97 nƣớc trên thế 



giới. Nhiều tổ chức quốc tế đã đặt quan hệ với Việt Nam và tích cực giúp đỡ nhân 

dân ta sớm khắc phục hậu quả chiến tranh; ổn định sản xuất và đời sống. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó, bƣớc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội 

trên phạm vi cả nƣớc, đất nƣớc ta còn phải đƣơng đầu với nhiều khó khăn. 

Cuộc chiến tranh khốc liệt do đế quốc Mỹ tiến hành đã tàn phá đất nƣớc và con 

ngƣời Việt Nam. Bom đạn Mỹ đã giết hại và làm bị thƣơng 8 triệu ngƣời
2
. Ở miền 

Bắc, đế quốc Mỹ đánh phá gần nhƣ toàn bộ các thành phố, thị xã, trong đó có 12 

thị xã, 51 thị trấn bị phá huỷ hoàn toàn; 4.000 trong tổng số 5.783 xã bị đánh phá, 

trong đó 30 xã bị huỷ diệt. Tất cả các khu công nghiệp bị đánh phá, các nhà máy 

điện bị đánh hỏng, 5 triệu m
2
 nhà ở 3.000 trƣờng học, 350 bệnh viện bị phá huỷ

3
. Ở 

miền Nam, trong cuộc chiến tranh, đế quốc Mỹ đã ném 3.770 tấn bom napan, giết 

hại 415 nghìn ngƣời, gây thƣơng tật cho 935 nghìn ngƣời khác, làm cho khoảng 7 

triệu ngƣời phải bỏ nhà cửa và trở thành nạn nhân của chiến tranh. Chất độc da 

cam do quân đội Mỹ rải xuống nƣớc ta gây tác hại nghiêm trọng và lâu dài tới môi 

sinh và con ngƣời Việt Nam. 

Nƣớc ta bƣớc vào thời kỳ mới với cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, một nền kinh 

tế nông nghiệp lạc hậu. Miền Bắc chƣa ra khỏi tình trạng sản xuất nhỏ. Mặt khác, 

mô hình kinh tế thời chiến với phƣơng thức cơ chế quản lý cũ đƣợc xây dựng hơn 

20 năm ở miền Bắc không còn phù hợp với tình hình, hoàn cảnh mới và đang trở 

thành trở lực kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội khi đất nƣớc thống nhất. Nền 

kinh tế sản xuất nhỏ ở miền Nam lệ thuộc nặng về vốn, kỹ thuật, vật tƣ, hàng hoá 

vào nƣớc ngoài. Bởi vậy, khó khăn lớn nhất của miền Nam trong quá trình đi lên 

chủ nghĩa xã hội là do những hậu quả trầm trọng của chiến tranh xâm lƣợc và 

chính sách thực dân mới của Mỹ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tƣ tƣởng, 

văn hoá, xã hội; mặt khác rất quan trọng là đặc điểm của cách mạng miền Nam từ 



một xã hội thực dân kiểu mới và nửa phong kiến đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, từ 

một nền sản xuất nhỏ cá thể tiến thẳng lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Từ giữa thập kỷ 70 thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân, các nƣớc xã hội chủ nghĩa 

bắt đầu gặp những khó khăn về kinh tế, chính trị xã hội. Do vậy, nguồn viện trợ 

cho Việt Nam bị cắt giảm, trong khi các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn bao 

vây về chính trị và cấm vận về kinh tế đối với nƣớc ta. Ngay sau khi miền Nam 

đƣợc giải phóng, bọn Pôn Pốt - Iêng Xary từng bƣớc tiến hành cuộc chiến tranh 

trên toàn tuyến biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. 

Trƣớc tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với đất nƣớc và dân tộc ta là: tập trung mọi 

lực lƣợng khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn 

định đời sống nhân dân, hoàn thành thống nhất đất nƣớc về mặt nhà nƣớc để tạo ra 

sức mạnh mới cho Tổ quốc, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đẩy lùi cuộc 

chiến tranh biên giới của kẻ thù; đồng thời từng bƣớc phá thế bao vây, cô lập của 

kẻ thù, từng bƣớc tìm tòi con đƣờng đổi mới, đƣa đất nƣớc tiến lên chủ nghĩa xã 

hội. 

Bƣớc vào thời kỳ cách mạng mới, đồng chí Trƣờng-Chinh đã gần 70 tuổi, song với 

tài năng, đức độ của một chiến sĩ cộng sản, đồng chí vinh dự đƣợc Đại hội toàn 

quốc lần thứ IV của Đảng bầu là Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng Cộng sản Việt Nam và đƣợc Quốc hội khoá VI bầu làm Chủ tịch Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội, Quốc hội khoá VII bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc 

nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cƣơng vị công tác đƣợc giao, 

đồng chí cùng với Trung ƣơng Đảng và Chính phủ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Sau ngày 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nƣớc bƣớc vào kỷ 

nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Miền Nam 

hoàn toàn giải phóng, đất nƣớc đã thống nhất dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 



Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt hình thức còn tồn tại hai chính phủ: Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà ở miền Bắc và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 

miền Nam Việt Nam ở miền Nam; hai mặt trận, các đoàn thể quần chúng chƣa 

thống nhất và chƣa có Quốc hội chung cho cả nƣớc. Để xây dựng đất nƣớc, việc 

thống nhất nƣớc nhà về mặt nhà nƣớc trở thành một yêu cầu cấp thiết. Đó cũng là 

nguyện vọng thiết tha của đồng bào cả nƣớc sau hơn 30 năm liên tục đấu tranh, anh 

dũng hy sinh theo tiếng gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tổ quốc ta 

nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà"
4
. 

Nắm bắt đƣợc yêu cầu của đất nƣớc và nguyện vọng chính đáng của toàn dân tộc, 

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá III) đề ra chủ trƣơng: 

"Hoàn thành thống nhất Tổ quốc và đƣa cả nƣớc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 

chắc lên chủ nghĩa xã hội"
5
. Hội nghị nhấn mạnh: "Thống nhất đất nƣớc tạo ra sức 

mạnh mới, những thuận lợi mới để phát triển kinh tế văn hoá và củng cố quốc 

phòng. Thống nhất đất nƣớc càng tăng cƣờng ảnh hƣởng của Việt Nam trên trƣờng 

quốc tế. Vì vậy, thống nhất càng sớm thì càng phát huy nhanh sức mạnh toàn diện 

của Tô quốc"
6
. 

Thực hiện chủ trƣơng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ tích cực chuẩn bị mọi mặt 

cho việc thống nhất đất nƣớc về mặt nhà nƣớc. 

Từ ngày 3 đến 6-6-1975, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá V họp và bầu đồng chí 

Trƣờng-Chinh làm Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá V, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ 

Quốc hội Trƣờng-Chinh kêu gọi: "Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tăng 

cƣờng đoàn kết, nâng cao cảnh giác, phát huy tinh thần dựa vào sức mình là chính, 

chuyển khí phách anh hùng trong chiến đấu sang lao động hoà bình, tiếp tục vƣợt 

qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng trƣớc mắt!'
7
. 



Ngày 12-6-1975, trong phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá V, 

Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội đã quyết định chƣơng trình công tác của Uỷ ban từ 

tháng 6-1975 đến cuối năm 1976, trong đó chƣơng trình trọng tâm là hoàn thành 

thống nhất đất nƣớc về mặt nhà nƣớc trên cơ sở tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung 

cả nƣớc. 

Ngày 27-10-1975, thực hiện chƣơng trình công tác của Quốc hội, Uỷ ban Thƣờng 

vụ Quốc hội họp phiên đặc biệt dƣới sự chủ toạ của Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ 

Quốc hội Trƣờng-Chinh. Tại phiên họp, Chủ tịch Trƣờng-Chinh trình bày những 

biện pháp cụ thể để thực hiện việc thống nhất nƣớc nhà về mặt nhà nƣớc. Quốc hội 

thảo luận và thông qua đề án về thực hiện thống nhất đất nƣớc và quyết định thành 

lập một đoàn đại biểu miền Bắc gồm 25 thành viên đại diện cho các đảng phái, 

tầng lớp nhân dân do đồng chí Trƣờng-Chinh làm Trƣởng đoàn vào Sài Gòn - Gia 

Định hiệp thƣơng với Đoàn đại biểu miền Nam nhằm tiến tới thực hiện tổng tuyển 

cử trong cả nƣớc, bầu ra Quốc hội và các cơ quan lãnh đạo nhà nƣớc chung của 

nƣớc Việt Nam thống nhất. 

Sáng ngày 12-11-1975, đồng chí Trƣờng-Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu miền Bắc lên đƣờng vào thành 

phố Sài Gòn - Gia Định dự Hội nghị hiệp thƣơng chính trị với Đoàn đại biểu miền 

Nam do đồng chí Phạm Hùng làm Trƣởng đoàn để bàn những biện pháp cụ thể 

thực hiện việc thống nhất nƣớc nhà về mặt nhà nƣớc. 

Từ ngày 15 đến 21-11-1975, tại Sài Gòn đã diễn ra Hội nghị hiệp thƣơng chính trị 

của hai đoàn đại biểu Nam - Bắc. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn 

Hữu Thọ nêu rõ: "Hội nghị hiệp thƣơng chính trị thống nhất Tổ quốc... phản ánh 

thắng lợi vĩ đại của cách mạng nƣớc ta, đồng thời thể hiện ý chí và nguyện vọng 

của toàn dân ta. Hội nghị có nhiệm vụ bàn bạc để đi đến quyết định về vấn đề 

nhanh chóng hoàn thành thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nƣớc, thực hiện tổng 



tuyển cử trong cả nƣớc, bầu Quốc hội và các cơ quan lãnh đạo nhà nƣớc chung của 

nƣớc Việt Nam thống nhất"
8
. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh đọc Báo cáo chính trị khái quát quá trình đấu 

tranh lâu dài của nhân dân ta vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, đồng thời 

nhấn mạnh ý nghĩa của thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nƣớc và chỉ ra những nhiệm vụ nƣớc mắt của cách mạng Việt Nam. Đồng chí nhấn 

mạnh: Ngay từ khi mới thành lập, trong Cƣơng lĩnh chính trị của mình, Đảng ta đã 

đặt vấn đề thống nhất Tổ quốc trong phạm trù cách mạng vô sản. Ngày nay, cách 

mạng đã thắng lợi trong cả nƣớc, chế độ thực dân mới bị đập tan đƣơng nhiên cả 

nƣớc ta độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm của Đảng 

ta, sự nghiệp thống nhất đất nƣớc chỉ có thể thực hiện đƣợc trên cơ sở độc lập thực 

sự, vì có giành đƣợc độc lập hoàn toàn thì mới có sự thống nhất trọn vẹn. Đó là sự 

thống nhất vĩnh viễn, non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà, dƣới 

sự quản lý của một Nhà nƣớc Việt Nam thống nhất do Đảng Lao động Việt Nam 

lãnh đạo. 

Đề cập đến những nội dung, yêu cầu của việc hoàn thành thống nhất nƣớc nhà là 

phải hoàn thành thống nhất giữa hai miền về chế độ chính trị và xã hội, cụ thể là về 

cơ cấu kinh tế, quan hệ sản xuất thành phần xã hội, tổ chức nhà nƣớc, hiến pháp và 

pháp luật văn hoá và tƣ tƣởng
9
. 

Trong quá trình hiệp thƣơng, phần lớn đại biểu đều mong muốn thống nhất ngay, 

tuy nhiên vẫn có một số ý kiến cho rằng, không nên vội vàng thống nhất đất nƣớc 

ngay vì còn có sự khác nhau về kinh tế và các vấn đề khác. Cuối cùng, Hội nghị 

nhất trí cho rằng, mặc dù hai miền vẫn còn những chỗ khác biệt nhƣng không phải 

vì thế mà trì hoãn việc thống nhất đất nƣớc. Vấn đề là ở chỗ, phải tăng cƣờng và 

hoàn thiện những mặt đã giống nhau căn bản, đồng thời từng bƣớc xoá bỏ những 

mặt khác nhau giữa hai miền. Muốn làm tốt nhiệm vụ đó, trƣớc mắt phải đẩy mạnh 



việc thống nhất quản lý kinh tế tài chính để hai miền mau chóng bổ sung cho nhau, 

phát huy tiềm lực vốn có, sử dụng hợp lý sức ngƣời, sức của trong cả nƣớc, đƣa sự 

nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên mạnh mẽ. 

Hội nghị nhất trí tổ chức tổng tuyển cử trong cả nƣớc để bầu ra Quốc hội chung 

cho cả nƣớc. Cuộc tổng tuyển cử sẽ tiến hành trong nửa đầu năm 1976 theo đúng 

nguyên tắc dân chủ, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sau khi bầu 

Quốc hội chung cả nƣớc, Quốc hội sẽ xác định chế độ nhà nƣớc, bầu các cơ quan 

lãnh đạo và quy định Hiến pháp mới của nƣớc Việt Nam thống nhất. 

Sáng ngày 21-11-1975, đồng chí Trƣờng-Chinh, Trƣởng Đoàn đại biểu miền Bắc 

và đồng chí Phạm Hùng, Trƣởng Đoàn đại biểu miền Nam đã ký Thông cáo 

chung khẳng định: Nƣớc Việt Nam ta, dân tộc Việt Nam ta đã chuyến sang giai 

đoạn mới, giai đoạn cả nƣớc cùng làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong giai 

đoạn cách mạng mới "Cần hoàn thành thống nhất nƣớc nhà trên cơ sở độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống nhất trọn vẹn và vững chắc nhất"
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Hội nghị hiệp thƣơng chính trị thống nhất đất nƣớc thành công tốt đẹp với những 

quyết định phản ánh đầy đủ thực tiễn cách mạng nƣớc ta, thể hiện ý chí của dân tộc 

ta và xu thế tiến lên của cách mạng Việt Nam. 

Sáng ngày 20-11-1975, đồng chí Trƣờng-Chinh, Trƣởng Đoàn đại biểu miền Bắc 

tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh của nhân dân Sài Gòn - Gia Định mừng 

thắng lợi Hội nghị hiệp thƣơng chính trị thống nhất Tổ quốc do Thành uỷ, Uỷ ban 

Mặt trận dân tộc giải phóng Sài Gòn- Gia Định tổ chức. 

Ngày 22-11-1975, trong phiên họp khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá V, Chủ 

tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng-Chinh báo cáo trƣớc Quốc hội về kết quả 

Hội nghị hiệp thƣơng thống nhất Tổ quốc, nêu rõ các bƣớc tiến hành quá trình diễn 

ra hội nghị các ý kiến thảo luận tại hội nghị và kết quả của hội nghị đƣợc đúc kết 



lại trong hai văn kiện chính thức là: Thông cáo của Hội nghị hiệp thương chính trị 

thống nhất Tổ quốc và Những vấn đề đã được hai đoàn đại biểu nhất trí thông qua 

trong Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc. 

Đánh giá kết quả và ý nghĩa của Hội nghị hiệp thƣơng thống nhất Tổ quốc, Chủ 

tịch Trƣờng-Chinh khẳng định: "Hội nghị hiệp thƣơng chính trị thống nhất Tổ 

quốc đã giải quyết một cách tốt đẹp tất cả các vấn đề nhằm thực hiện thống nhất 

nƣớc nhà về mặt nhà nƣớc đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân ta. Hai đoàn đại 

biểu đã đi đến hoàn toàn nhất trí trên tất cả mọi vấn đề, về quan điểm cũng nhƣ về 

biện pháp cụ thể. Điều đó phản ánh hùng hồn sự đoàn kết nhất trí của toàn dân ta 

trƣớc nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới mà Hội nghị lần thứ 24 của Trung 

ƣơng Đảng đề ra"
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Tại kỳ họp, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội nhất trí phê chuẩn kết quả của Hội nghị 

hiệp thƣơng chính trị và thông qua Nghị quyết thống nhất Tổ quốc nói lên ý chí 

mạnh mẽ và nguyện vọng thiết tha của toàn dân ta là hoàn thành thống nhất Tổ 

quốc trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hội đồng cố 

vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam quyết định lấy 

ngày 25-4-1976 là ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nƣớc Việt Nam 

thống nhất và thành lập Hội đồng bầu cử toàn quốc gồm 22 ngƣời (miền Bắc 11 

ngƣời và miền Nam 11 ngƣời), do đồng chí Trƣờng-Chinh làm Chủ tịch, đồng chí 

Phạm Hùng làm Phó Chủ tịch. 

Để tổng tuyển cử bầu Quốc hội thực sự là cuộc vận động chính trị rộng lớn, ngày 

3-l-1976, Bộ Chính trị ra Chỉ thị về lãnh đạo tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung 

của cả nƣớc, khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử. 



Ngày 21 và 22-2-1976, tại thành phố Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trƣờng-

Chinh chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Hội đồng bầu cử toàn quốc. Phát 

biểu tại phiên họp, đồng chí nêu bật ý nghĩa và yêu cầu của cuộc tổng tuyển cử, 

những thuận lợi và khó khăn của cuộc Tổng tuyển cử, những nhiệm vụ của Hội 

đồng bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh: "Quốc hội biểu hiện tập trung và cao nhất 

quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Việc bầu cử Quốc hội phải do nhân dân ta 

nguyện tự giác tham gia... Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần này phải là một 

cuộc động viên các tầng lớp nhân dân trong nƣớc ra sức xây dựng lại nƣớc 

nhà, ổn định đời sống, phục hồi và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá"
12
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Ngày 17-4-1976, tại thành phố Sài Gòn, dƣới sự chủ trì của đồng chí Trƣờng-

Chinh, Thƣờng trực Hội đồng bầu cử toàn quốc đã họp kiểm điểm công tác chuẩn 

bị bầu cử. Thay mặt Hội đồng bầu cử toàn quốc, Chủ tịch Trƣờng-Chinh kêu gọi 

đồng bào, cử tri trong cả nƣớc phát huy tinh thần làm chủ tập thể, thực hiện đầy đủ 

quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia cuộc tổng tuyển cử để lựa 

chọn những ngƣời xứng đáng làm đại biểu Quốc hội của nƣớc Việt Nam hoà bình, 

độc lập thống nhất và chủ nghĩa xã hội. 

Tối 22-4-1976, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ 

Quốc hội Trƣờng-Chinh tham dự lễ mít tinh chào mừng cuộc tổng tuyển cử bầu 

Quốc hội chung cả nƣớc và chào mừng những vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà 

Nội. 

Thay mặt các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, đồng chí Trƣờng-Chinh 

nhấn mạnh: "Cuộc tổng tuyển cử sắp tới là một cuộc biểu dƣơng lực lƣợng của 

những ngƣời Việt Nam yêu nƣớc và yêu chủ nghĩa xã hội, chống bọn đế quốc và 

bè lũ tay sai 



Đồng bào hãy nhiệt liệt tham gia bầu cử làm cho ngày tổng tuyển cử tới thật sự là 

ngày hội lớn của toàn dân ta, đánh dấu một phong trào cách mạng sôi nổi của đồng 

bào cả nƣớc"
13

. 

Ngày 25-4-1976 thực sự trở thành ngày hội thống nhất non sông của dân tộc Việt 

Nam, ngày hội đoàn kết của tất cả các dân tộc anh em cùng sống trên dải đất Việt 

Nam yêu dấu. Trong không khí của ngƣời chiến thắng, đồng bào cả nƣớc đã nô 

nức đi bầu cử Quốc hội chung cả nƣớc. 

Thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, đúng 7 giờ sáng ngày 25-4-1976, đồng chí 

Trƣờng-Chinh đi bỏ phiếu tại Phòng bỏ phiếu số 36 thuộc Câu lạc bộ Thống nhất, 

khu phố Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cuộc bầu cử trên cả nƣớc diễn ra sôi nổi, thật sự dân 

chủ và đúng pháp luật. Số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 98,82%, trong đó miền Bắc: 

99,36%, miền Nam: 98,59%, Hà Nội: 99,82%, Sài Gòn: 98,14%. 

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nƣớc là sự biểu thị hùng 

hồn ý chí của toàn dân ta đối với việc xây dựng một nƣớc Việt Nam độc lập thống 

nhất và xã hội chủ nghĩa. 

Nhằm tổng kết cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội và kiểm điểm việc thực hiện 

nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử toàn quốc, ngày 7-5-1976, tại Nhà khách Chính 

phủ, Hội đồng bầu cử toàn quốc họp phiên toàn thể lần thứ hai dƣới sự chủ toạ của 

Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trƣờng-Chinh. 

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định: Cuộc tổng 

tuyển cử bầu Quốc hội đã thành công rực rỡ. Khắp nơi trong cả nƣớc, đông đảo 

nhân dân đã tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng của 

mình. Các cử tri đã đi bỏ phiếu, làm nghĩa vụ công dân với tƣ thế ngƣời chiến 

thắng. 



Từ ngày 24 tháng 6 đến 3-7-1976, Quốc hội của nƣớc Việt Nam thống nhất họp kỳ 

thứ nhất tại Hà Nội. Trong ngày khai mạc, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội 

Trƣờng-Chinh đọc Báo cáo tổng kết cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của 

cả nƣớc, nêu bật ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử là thắng lợi chính trị to 

lớn nhất của nhân dân ta từ sau chiến thắng mùa Xuân 1975... là thắng lợi của 

quyền làm chủ tập thể của nhân dân ta tự mình nắm lấy vận mệnh của mình để xây 

dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mình và cho con cháu muôn đời mai 

sau. Thắng lợi đó khẳng định ý chí sắt đá của toàn dân ta quyết tâm khắc phục khó 

khăn, xây dựng thành công một nƣớc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã 

hội chủ nghĩa"
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Đồng chí nêu rõ những nhiệm vụ của kỳ họp thứ nhất Quốc hội chung của cả nƣớc 

là: Xác nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử; quyết định thể chế nhà nƣớc trong khi 

chƣa có Hiến pháp mới; thảo luận về tình hình và nhiệm vụ, đƣờng lối cách mạng 

xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta về chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nƣớc ta; 

quyết định tên nƣớc, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca... bầu các cơ quan lãnh đạo và 

bầu các đồng chí đứng đầu Nhà nƣớc... 

Quốc hội ra Tuyên bố: "cuộc tổng tuyển cử ngày 25- 4-1976 đã đánh dấu bƣớc 

thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đƣờng thống nhất nƣớc nhà về mặt 

nhà nƣớc"
15

, nêu rõ nhiệm vụ chiến lƣợc của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 

mới là: "Hoàn thành thống nhất nƣớc nhà, đƣa cả nƣớc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 

vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 

và xây dựng chủ nghĩa xã hội"
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Ngày 2-7-1976, Quốc hội quyết định lấy tên nƣớc là nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng; Quốc huy là hai bông lúa chín và nửa 

bánh răng cƣa trên nền Quốc kỳ với dòng chữ: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 



Nam; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô: Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định 

đƣợc vinh dự mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quốc hội công nhận Quốc hội chung cả nƣớc là Quốc hội khoá VI và quyết định 

thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quốc hội bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nƣớc, các đồng chí Nguyễn 

Lƣơng Bằng, Nguyễn Hữu Thọ đƣợc bầu làm Phó Chủ tịch nƣớc. Đồng chí 

Trƣờng-Chinh đƣợc bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội. Đồng chí 

Phạm Văn Đồng đƣợc bầu làm Thủ tƣớng Chính phủ. 

Thắng lợi của kỳ họp thứ nhất Quốc hội chung cả nƣớc (Quốc hội khoá VI) đã 

hoàn thành quá trình thống nhất nƣớc nhà về mặt nhà nƣớc. Nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam độc lập, thống nhất ra đời là một mốc lịch sử vô cùng quan 

trọng mà nhân dân ta đã hy sinh bao xƣơng máu, phấn đấu liên tục trong suốt mấy 

chục năm trƣờng mới thực hiện đƣợc. Thắng lợi đó thể hiện tinh thần đoàn kết, 

thống nhất và ý chí quyết tâm của mọi tầng lớp nhân dân xây dựng một nƣớc Việt 

Nam độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ trong một thời gian ngắn, việc chuẩn bị và thống 

nhất đất nƣớc về mặt nhà nƣớc đã thành công tốt đẹp. Góp phần vào thắng lợi 

chung đó có sự đóng góp to lớn của đồng chí Trƣờng-Chinh. Trên cƣơng vị là 

Trƣởng đoàn đại biểu miền Bắc tại Hội nghị hiệp thƣơng thống nhất Tổ quốc, Chủ 

tịch Uỷ ban bầu cử toàn quốc, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, đồng chí đã 

lãnh đạo hoàn thành Hội nghị hiệp thƣơng hai miền Nam - Bắc, chỉ đạo thành công 

cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nƣớc và tổ chức thắng lợi kỳ họp thứ 

nhất Quốc hội khoá VI, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp thống nhất nƣớc nhà về mặt 

nhà nƣớc, mở ra kỷ nguyên mới cho nƣớc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, thống 

nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

8.2. Xây dựng Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 



Sau khi hoàn thành sự nghiệp thống nhất nƣớc nhà về mặt nhà nƣớc, Chủ tịch Uỷ 

ban Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng-Chinh đƣợc kỳ họp thứ nhất Quốc hội chung cả 

nƣớc bầu làm Chủ tịch Uỷ ban dự thảo Hiến pháp. 

Ngày 5-7-1976, đồng chí chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Uỷ ban dự 

thảo Hiến pháp để bàn kế hoạch công tác, quy trình soạn thảo Hiến pháp cho đến 

khi trình Quốc hội thông qua. 

Ngày 26-9-1976, đồng chí chủ tọa phiên toàn thể lần thứ hai của Uỷ ban dự thảo 

Hiến pháp thảo luận về việc xây dựng Hiến pháp mới của nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Trƣờng-Chinh chỉ rõ: "Hiến pháp của nƣớc Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Luật cơ bản của Nhà nước, quy định chế 

độ chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của nƣớc ta; xác định và thể chế hoá quyền 

làm chủ tập thể của nhân dân ta, những quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 

quy định cơ cấu tổ chức của Nhà nƣớc, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan 

nhà nƣớc, quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau và quan hệ giữa Nhà nƣớc với 

nhân dân. Hiến pháp mới của nƣớc ta nêu rõ những nguyên tắc cơ bản mà tất cả 

các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức chính trị và xã hội, tất cả mọi ngƣời dân đều 

phải tuân theo, bảo đảm xây dựng thành công một nƣớc Việt Nam hoà bình độc 

lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 

Hiến pháp mới của nƣớc ta là một bản tổng kết cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 

cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân ta chống bọn đế quốc, thực dân và 

các giai cấp bóc lột trong nƣớc"
17

; là "một văn kiện có tính chất cương lĩnh nhằm 

phục vụ sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội mới...; là Hiến pháp 

xã hội chủ nghĩa chung cho cả nước. Nó thể hiện nhiệm vụ cách mạng Việt Nam 

trong giai đoạn mới, những quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta và 



đƣờng lối chung của Đảng ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nó phản 

ánh những đặc điểm của cách mạng nƣớc ta trong giai đoạn hiện tại"
18

. 

Đồng chí nêu rõ quan điểm xây dựng Hiến pháp của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam phải thể hiện chân lý "nƣớc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là 

một"; phải thấm nhuần chính sách đoàn kết dân tộc phải thể hiện rõ nội dung của 

chuyên chính vô sản ở nƣớc ta là dân chủ với nhân dân và chuyên chính với kẻ thù 

của nhân dân, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội; bảo đảm quyền làm chủ tập thể của 

nhân dân thông qua Nhà nƣớc của dân, do dân và vì dân; bảo đảm cho nhân dân 

tiến hành tốt ba cuộc cách mạng: quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật và tƣ tƣởng -

 văn hoá; thể hiện rõ mối quan hệ: Đảng lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng, 

nhân dân thật sự làm chủ, Nhà nƣớc quản lý kinh tế - xã hội và đời sống. 

Tháng 12 -1976, Đại hội lần thứ IV của Đảng đƣợc tổ chức tại Hà Nội. 

Ngày 18-12-1976, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng-Chinh đọc tham 

luận tại Đại hội nêu lên một số ý kiến về nhiệm vụ chiến lƣợc của cách mạng Việt 

Nam trong giai đoạn mới, về đƣờng lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nƣớc, 

về vấn đề tăng cƣờng Nhà nƣớc chuyên chính vô sản Việt Nam và xây dựng Hiến 

pháp, pháp luật của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ chiến lƣợc của cách mạng Việt Nam trong giai 

đoạn cách mạng mới là hoàn thành thống nhất nƣớc nhà, đƣa cả nƣớc tiến nhanh 

tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

"Để Nhà nƣớc ta có hiệu lực thực tế cao, đồng chí nêu... Bảo đảm thực hiện chế độ 

thật sự dân chủ trong việc bầu cử của cơ quan quyền lực nhà nƣớc; bảo đảm quyền 

hạn và trách nhiệm của các cơ quan dân cử, kiện toàn và hợp lý hoá tổ chức bộ 

máy của Chính phủ, các uỷ ban nhân dân, các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội; đẩy 

mạnh việc xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 



trong nhân dân và trong các cán bộ của Đảng và Nhà nƣớc về bản chất và chức 

năng của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa
19

. 

Ngày 11-6-1977, tại Thành phố Hồ Chí Minh, dƣới sự chủ tọa của Chủ tịch 

Trƣờng-Chinh, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp họp phiên toàn thể lần thứ ba để thảo 

luận việc xây dựng Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí nêu rõ những vấn đề cụ thể của Hiến pháp mới: 

tính chất của nhà nƣớc, chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao 

động, chế độ kinh tế và xã hội; vấn đề xây dựng nền văn hoá mới và con ngƣời 

mới xã hội chủ nghĩa; những quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; cơ cấu tổ chức 

của Nhà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ Trung ƣơng đến địa 

phƣơng; mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nƣớc quản lý. 

Các thành viên trong Uỷ ban dự thảo Hiến pháp phát biểu ý kiến chung về toàn bộ 

dự thảo và từng chƣơng của bản dự thảo Hiến pháp, đồng thời nhất trí nhận định 

rằng, bản dự thảo Hiến pháp đã thể hiện đƣờng lối của Đại hội lần thứ IV Đảng 

Cộng sản Việt Nam, phản ánh đƣợc tình hình thực tế và yêu cầu của cách mạng 

nƣớc ta trong giai đoạn mới, đã kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến 

pháp năm 1959. 

Trong ba ngày 16 đến 18-l-1978, Hội nghị toàn thể lần thứ tƣ của Uỷ ban dự thảo 

Hiến pháp đã họp dƣới sự chủ tọa của đồng chí Trƣờng-Chinh. Đồng chí Trƣờng-

Chinh đã đọc báo cáo nêu rõ một số vấn đề cụ thể thuộc nội dung của bản dự thảo 

Hiến pháp mà bộ phận thƣờng trực đề nghị Uỷ ban thảo luận thêm, đồng thời đề 

nghị về vấn đề tổ chức thảo luận dự thảo Hiến pháp trong cán bộ và nhân dân trong 

thời gian tới. Về việc lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hiến pháp, đồng chí chỉ 

rõ: Cuộc thảo luận trong cán bộ và nhân dân sẽ chia thành hai bƣớc: 

- Bước 1: Tổ chức thảo luận trong cán bộ cao cấp và trung cấp của Đảng, Nhà 

nƣớc, quân đội và mặt trận, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 



phố trực thuộc Trung ƣơng, nhằm thu thập ý kiến bổ sung, chỉnh lý dự thảo Hiến 

pháp trƣớc khi công bố cho nhân dân thảo luận, góp ý kiến. 

- Bước 2: Công bố dự thảo Hiến pháp ra toàn dân và động viên toàn thể cán bộ 

công nhân, nông dân quân đội và các tầng lớp khác trong nhân dân tham gia thảo 

luận góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, làm cho Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thật sự phản ánh ý chí sắt đá và nguyện vọng tha thiết của toàn 

dân ta là: xây dựng thành công một nƣớc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất 

và xã hội chủ nghĩa. 

Tại Hội nghị, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nhất trí cho rằng: Việc thảo luận dự thảo 

Hiến pháp trong cán bộ và nhân dân là một cuộc sinh hoạt chính trị hết sức quan 

trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân, nâng 

cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc góp phần xây 

dựng đạo luật cơ bản của Nhà nƣớc ta. Nếu tiến hành tốt, cuộc thảo luận sẽ mang 

lại những kết quả thiết thực và to lớn trong việc xây dựng chính quyền của dân, do 

dân và vì dân, đẩy mạnh phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa nhằm hoàn thành tốt 

kế hoạch nhà nƣớc. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nhất trí sẽ kiến nghị với Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội chuẩn y kế hoạch và quyết định đƣa dự thảo Hiến pháp ra cán 

bộ và nhân dân thảo luận, góp ý kiến bắt đầu vào khoảng giữa tháng 2-1978. 

Theo đề nghị của Hội nghị toàn thể lần thứ tƣ của Uỷ ban dự thảo Hiến pháp, ngày 

23-1-1978, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội họp phiên thƣờng lệ dƣới sự chủ tọa của 

Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng-Chinh đã phê chuẩn đề nghị của Uỷ 

ban dự thảo Hiến pháp về việc đƣa Dự thảo Hiến pháp ra cán bộ nhân dân thảo 

luận góp ý kiến và giao cho Uỷ ban dự thảo Hiến pháp thực hiện cuộc thảo luận 

đó. 

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với 

việc góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp mới, ngày 4-2-1978, Bộ Chính trị Ban Chấp 



hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam ra Chỉ thị về việc thảo luận Dự thảo 

Hiến pháp mới trong cán bộ và nhân dân. Chỉ thị nêu rõ: Hiến pháp mới của nƣớc 

ta là Hiến pháp của Nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa, Nhà nƣớc của dân, do dân và và 

dân. Vì vậy, xây dựng Hiến pháp mới không chỉ là công việc của một cơ quan 

chuyên môn, mà còn phải có sự đóng góp tích cực của nhân dân, ngƣời chủ chân 

chính của nƣớc nhà. Do vậy cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp mới trong cán bộ và 

nhân dân ta là một cuộc sinh hoạt chính trị và vận động dân chủ xã hội chủ nghĩa 

rất quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân ta, nâng cao 

tinh thần trách nhiệm và lòng tha thiết của nhân dân ta đối với chế độ xã hội chủ 

nghĩa và nền chuyên chính vô sản... Vì vậy, tất cả các tổ chức Đảng, toàn thể cán 

bộ và đảng viên có nhiệm vụ vận động nhân dân và cùng nhân dân tích cực tham 

gia thảo luận dự thảo Hiến pháp, bảo đảm cho cuộc thảo luận giành đƣợc thắng lợi 

lớn"
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Ngày 3-2-1978, Chủ tịch Uỷ ban dự thảo Hiến pháp Trƣờng-Chinh đã trình bày 

bản dự thảo Hiến pháp mới tại Hội nghị cán bộ cao, trung cấp toàn quốc. Đồng chí 

nêu rõ lý do soạn thảo Hiến pháp mới: Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là Hiến pháp của nƣớc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và chủ 

nghĩa xã hội. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội IV lần thứ của Đảng, Hiến pháp đó 

quy định mục tiêu cách mạng và phƣơng hƣớng phấn đấu của nhân dân ta trong 

giai đoạn mới, bảo vệ độc lập dân tộc, hoàn thành thống nhất nƣớc nhà về mọi mặt, 

đƣa cả nƣớc lên chủ nghĩa xã hội. 

Để giúp cho cán bộ trung, cao cấp trong toàn quốc nắm đƣợc tinh thần cơ bản của 

dự thảo Hiến pháp, đồng chí Trƣờng-Chinh đã trình bày những nội dung cơ bản 

của Hiến pháp (gồm: Lời nói đầu và nội dung chính của 11 chƣơng) và nêu rõ mục 

đích, yêu cầu của cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn này. 



Ngày 17-4-1978, đồng chí Trƣờng-Chinh chủ trì phiên họp thƣờng lệ của Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội. Thay mặt Uỷ ban dự thảo Hiến pháp, đồng chí báo cáo sơ bộ 

kết quả bƣớc một thảo luận dự thảo Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội yêu cầu Uỷ ban dự thảo Hiến pháp tổ chức 

tốt việc nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh bản dự thảo Hiến 

pháp trƣớc khi công bố cho nhân dân thảo luận trong bƣớc hai. 

Đến đầu tháng 5-1978 đã có 44.541 cán bộ cao, trung cấp tham gia thảo luận với 

240.583 lƣợt ngƣời phát biểu ý kiến.
21

 

Từ ngày 15 đến 21-6-1979, dƣới sự chủ tọa của đồng chí Trƣờng-Chinh, Uỷ ban 

dự thảo Hiến pháp họp phiên toàn thể lần thứ năm thông qua dự thao Hiến pháp đã 

đƣợc chỉnh lý dựa trên những ý kiến của cán bộ cao, trung cấp và quyết định kế 

hoạch đƣa dự thảo Hiến pháp ra cho nhân dân thảo luận, góp ý kiến. 

Tối 14-8-1979, đồng chí Trƣờng-Chinh phát biểu trên Đài Truyền hình trung ƣơng 

nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của bản Hiến pháp chung của cả nƣớc và chỉ rõ: 

Hiến pháp là luật cơ bản của nƣớc ta, nó quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn 

hoá, xã hội của nƣớc nhà; những quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân; cơ 

cấu tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ của những cơ quan nhà nƣớc; quy định Quốc 

huy, Quốc kỳ, Quốc ca, Thủ đô... 

Hiến pháp mới tổng kết những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt 

Nam trong nửa thế kỷ qua, thể chế hoá đƣờng lối, chính sách của Đảng Cộng sản 

Việt Nam trong giai đoạn mới. Hiến pháp mới là vũ khí sắc bén của nhà nƣớc 

chuyên chính vô sản để hoàn thành ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản 

xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật và cách mạng tƣ tƣởng văn hoá. Hiến pháp 

mới kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959 của nƣớc ta 

trong điều kiện mới. Hiến pháp của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đang đƣợc xây dựng là Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của nƣớc Việt Nam độc lập và 



thống nhất. Sứ mệnh của nó là phục vụ việc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trong cả nƣớc. 

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nêu những nội dung cơ bản của dự 

thảo Hiến pháp gồm: Lời nói đầu, 12 chƣơng và 143 điều, đồng thời nêu rõ mục 

đích, yêu cầu của cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp trong cán bộ và nhân dân 

nhằm: 

- Làm cho cán bộ và nhân dân nắm đƣợc và hiểu nội dung cơ bản của Hiến pháp, 

đóng góp những ý kiến thiết thực xây dựng Hiến pháp mới. 

- Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, biểu thị tinh thần yêu nƣớc, yêu 

chủ nghĩa xã hội, nhận thức đúng đắn về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. 

- Thông qua quần chúng thảo luận dự thảo Hiến pháp mới, đảng bộ và chính quyền 

các cấp, các ngành kịp thời liên hệ và sửa chữa những việc vi phạm quyền làm chủ 

tập thể của nhân dân, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa, có kế hoạch để khắc 

phục một biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. 

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Trƣờng-Chinh kêu gọi: đồng bào hãy tích cực 

tham gia thảo luận dự thảo Hiến pháp mới. Đây là một dịp tốt chẳng những để 

nhân dân ta nâng cao tinh thần trách nhiệm sử dụng quyền làm chủ tập thể, mà còn 

cần thiết để hiểu biết Hiến pháp và mai đây thi hành đúng Hiến pháp, đem tài năng 

và sức lực xây dựng thành công một nƣớc Việt Nam hoà bình, độc lập thống nhất 

và xã hội chủ nghĩa, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình"
22
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Ngày 24-8-1979, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban dự thảo 

Hiến pháp Trƣờng-Chinh họp báo tại Hà Nội. 

Phát biểu trong cuộc họp báo, đồng chí vạch rõ sự cần thiết phải nắm vững mục 

đích, yêu cầu trọng tâm của cuộc thảo luận và nhấn mạnh: báo chí cần dành một 

khuôn khổ nhất định cho cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp, hơn nữa, thông tin, 



báo chí cần tìm ra những hình thức, thể loại tin bài khác nhau, định ra những 

chuyên mục, chuyên đề để đƣa tin, giải thích, giải đáp thắc mắc, phản ánh ý kiến 

và quyết tâm của nhân dân trong việc phát huy quyền làm chủ tập thể, nâng cao 

nhiệt tình yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua mọi mặt"
23

. 

Ngày 18-9-1979, đến dự buổi thảo luận dự thảo Hiến pháp mới của cán bộ và công 

nhân Nhà máy Điện Yên Phụ, Hà Nội, đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ: "bản Hiến 

pháp mới chỉ có giá trị thật sự khi mọi ngƣời dân đều tự giác chấp hành, vì vậy, 

ngay từ giờ, mỗi ngƣời dân, mỗi cán bộ, công nhân, nhân viên cần tiếp tục nghiên 

cứu thảo luận để trƣớc mắt góp đƣợc nhiều ý kiến đúng để xây dựng Hiến pháp 

mới hoàn chỉnh và nghiêm chỉnh, tự nguyện thi hành các điều sau khi bản Hiến 

pháp mới đƣợc Quốc hội thông qua"
24

. 

Cuộc thảo luận Dự thảo Hiến pháp bƣớc hai bắt đầu từ ngày 15-8-1979 và kết thúc 

ngày 30-10-1979. Đến hết ngày 30-12-1979, có 39/40 tỉnh, thành phố, đặc khu trực 

thuộc Trung ƣơng và các cơ quan Trung ƣơng đã gửi báo cáo kết quả cho Uỷ ban 

dự thảo Hiến pháp. Theo thống kê chƣa đầy đủ, đã có 16 triệu 750 nghìn ngƣời đã 

tham gia thảo luận dự thảo Hiến pháp, đạt tỷ lệ trung bình 70- 90% tổng số cử tri 

trong cả nƣớc, riêng các lực lƣợng vũ trang nhân dân đạt từ 90-95% quân số. 

Ngoài ra, Văn phòng Uỷ ban dự thảo Hiến pháp còn nhận đƣợc hơn 4.200 thƣ của 

cán bộ và nhân dân góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp. 

Ngày 30-12-1979, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp họp phiên toàn thể lần thứ bảy dƣới 

sự chủ toạ của đồng chí Trƣờng-Chinh. 

Tại phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban dự thảo Hiến pháp Trƣờng-Chinh báo cáo về tình 

hình và kết quả cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp mới trong nhân dân và dự kiến 

công tác của Uỷ ban dự thảo Hiến pháp trong thời gian tới. Đồng chí nêu rõ kết 

quả và những ý kiến đóng góp quý báu của nhân dân đối với các nội dung của bản 

dự thảo Hiến pháp. 



Uỷ ban dự thảo Hiến pháp báo cáo kết quả thảo luận dự thảo Hiến pháp trong nhân 

dân do đồng chí Trƣờng-Chinh trình bày và nhất trí cho rằng, cuộc thảo luận trong 

nhân dân vừa qua là một cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng đƣợc tổ chức chu đáo, 

lãnh đạo chặt chẽ, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt kết 

quả tốt. Thông qua cuộc thảo luận Hiến pháp đã góp phần phát huy quyền làm chủ 

tập thể của nhân dân, nâng cao một bƣớc sự hiểu biết của công dân về chế độ ta, về 

Đảng và Nhà nƣớc, về Hiến pháp và pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Uỷ ban dự thảo Hiến pháp cũng đã nhất trí về những công tác sắp tới và giao cho 

bộ phận thƣờng trực chỉnh lý dự thảo Hiến pháp dựa trên cơ sở nghiên cứu những 

ý kiến đóng góp của nhân dân chuẩn bị cho việc hoàn chỉnh dự thảo Hiến pháp 

đình Quốc hội quyết định. 

Từ ngày 9 đến 12-6-1980, tại Hà Nội, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp họp hội nghị toàn 

thể lần thứ tám dƣới sự chủ tọa của đồng chí Trƣờng-Chinh. Trong ngày đầu của 

phiên họp, Chủ tịch Trƣờng-Chinh báo cáo về việc chỉnh lý dự thảo Hiến pháp mới 

sau cuộc thảo luận trong nhân dân và đề xuất một số công tác trong thời gian tới. 

Phần lớn thời gian còn lại, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp quyết định những vấn đề 

quan trọng đƣợc đông đảo cán bộ và nhân dân quan tâm, góp ý kiến xây dựng. Uỷ 

ban đã tiếp thu một cách có chọn lọc ý kiến của hàng triệu cán bộ và nhân dân. Bản 

dự thảo Hiến pháp đã thể hiện rõ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân 

dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân và thể chế hoá đƣờng lối cách 

mạng của Đảng trong giai đoạn mới. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp quyết định, sau khi 

chỉnh lý, bản dự thảo Hiến pháp sẽ đƣợc trình lên Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Từ ngày 4 đến 10-9-1980, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam 

họp Hội nghị lần thứ tám (khoá IV) để xem xét bản dự thảo Hiến pháp mới của 



nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quyết định những biện pháp bảo 

đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp sau khi đƣợc Quốc hội thông qua. 

Hội nghị nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo Hiến pháp mới và cho rằng: "Dự 

thảo Hiến pháp mới đã thể hiện đƣợc ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp 

với tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tƣ của 

Đảng là nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân 

dân lao động, xác định mối quan hệ khăng khít giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm 

chủ, Nhà nƣớc quản lý... Hiến pháp của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nƣớc... Hiến 

pháp mới là đạo luật cơ bản của Nhà nƣớc ta. Nó thể chế hoá đƣờng lối và những 

chính sách lớn của Đảng trong giai đoạn mới; cho nên nó có tác dụng chỉ đạo hành 

động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội"
25
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Để Hiến pháp đƣợc thi hành nghiêm chỉnh, có hiệu lực và tăng cƣờng pháp chế xã 

hội chủ nghĩa, hội nghị yêu cầu cần làm tốt những việc sau: 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và nhân 

dân. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng 

cƣờng quản lý xã hội theo pháp luật. 

- Kiện toàn bộ máy nhà nƣớc. 

- Ra sức phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành Hiến pháp, đạt một 

chuyển biến tốt trong kinh tế và đời sống. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá IV) nêu những điểm 

cần bổ sung, hoàn chỉnh Hiến pháp, trƣớc khi trình Quốc hội phê duyệt. 



Từ ngày 13 đến 16-10-1980, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp họp Hội nghị toàn thể lần 

thứ chín. Đồng chí Trƣờng-Chinh đã báo cáo về việc chỉnh lý dự thảo Hiến pháp 

sau khi Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng cho ý kiến và kế 

hoạch trình dự thảo Hiến pháp ra Quốc hội. 

Uỷ ban dự thảo Hiến pháp vui mừng vì bản dự thảo Hiến pháp dã đƣợc Hội nghị 

lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá IV) xem xét, xác nhận dự thảo 

Hiến pháp đã thể hiện đúng đƣờng lối, chính sách của Đại hội lần thứ IV Đảng 

Cộng sản Việt Nam, phản ánh đƣợc ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Uỷ ban dự 

tháo Hiến pháp nhiệt liệt hoan nghênh những ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng về những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Hiến pháp, 

đồng thời Uỷ ban đã rà soát lại toàn bộ bản dự thảo Hiến pháp và quyết định những 

vấn đề cần thiết để hoàn chỉnh bản dự thảo Hiến pháp. 

Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nhất trí khẳng định: Trong thời gian qua, dƣới sự lãnh 

đạo của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam và đƣợc sự chỉ đạo 

trực tiếp của Bộ Chính trị, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ và nhân dân 

trong cả nƣớc và sự cộng tác chặt chẽ của các cơ quan nhà nƣớc, các đoàn thể nhân 

dân, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp đã hoàn thành về cơ bản việc soạn thảo xong bản 

dự thảo Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để trình Quốc hội 

xem xét và thông qua trong kỳ họp tới. 

Ngày 12-12-1980, trong diễn văn khai mạc kỳ họp thứ bảy Quốc hội khoá VI, Chủ 

tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội Trƣờng-Chinh nhấn mạnh: "Quốc hội khoá VI có 

nhiệm vụ trọng đại là thông qua Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nƣớc"
26
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Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khoá VI dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, 

góp ý kiến với dự thảo Hiến pháp. Sau nhiều ngày thảo luận với hàng năm lƣợt ý 



kiến phát biểu, 15 giờ 25 phút ngày 18-12-1980, Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đƣợc 100% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Ngày 19-12-1980, quyền Chủ tịch nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nguyễn Hữu Thọ ký Lệnh công bố Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Hiến pháp năm 1980 gồm: Lời nói đầu, 12 chƣơng và 147 điều Hiến pháp quy định 

chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc. Nó thể 

hiện mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nƣớc quản lý 

trong xã hội Việt Nam. 

Nội dung cơ bản của Hiến pháp gồm một số vấn đề sau: 

- Bản chất Nhà nƣớc và vai trò lãnh đạo của Đảng: Vấn đề cơ bản nhất là xác định 

bản chất giai cấp của nhà nƣớc. Đây là vấn đề cơ bản quyết định các quyền dân tộc 

cơ bản của Việt Nam. Hiến pháp quy định: "Nhà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là Nhà nƣớc chuyên chính vô sản" (Điều 2). Bản chất giai cấp của nhà 

nƣớc là "thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động (Điều 2). Hiến 

pháp mới thể hiện mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà 

nƣớc quản lý trong xã hội Việt Nam. “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và 

bộ tham mƣu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, đƣợc vũ trang bằng học 

thuyết Mác - Lênin, là lực lƣợng duy nhất lãnh đạo Nhà nƣớc, lãnh đạo xã hội, là 

nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam" (Điều 4). 

- Quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động: Đây là vấn đề xuyên suốt toàn bộ 

Hiến pháp. Hiến pháp quy định nhân dân làm chủ bằng nhà nƣớc, bằng các tổ chức 

xã hội và tham gia trực tiếp vào công việc nhà nƣớc, công việc xã hội. Hiến pháp 

quy định: "tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực nhà 



nƣớc thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và 

chịu trách nhiệm trƣớc nhân dân" (Điều 6). Để phát huy thực sự quyền làm chủ đó, 

Hiến pháp quy định: "Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu 

kín" (Điều 7). 

- Thể chế hoá đƣờng lối xây dựng kinh tế mới, văn hoá mới, con ngƣời mới và xây 

dựng quốc phòng toàn dân: Hiến pháp đã dành một vị trí quan trọng cho vấn đề 

kinh tế và dân sinh. Chƣơng I và Chƣơng II của Hiến pháp xác định mục tiêu và 

mục đích kinh tế của nhà nƣớc ta căn cứ vào tính đặc thù của nƣớc ta. Hiến 

pháp thể chế hoá những vấn đề quan trọng khác trong đƣờng lối kinh tế của Đảng 

nhƣ: cách mạng về quan hệ sản xuất và quyền làm chủ tập thể của nhân dân về 

kinh tế, chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa, quản lý kinh tế và kế hoạch hoá nền 

kinh tế quốc dân, tăng cƣờng pháp luật kinh tế, đấu tranh chống tội phạm, quan hệ 

kinh tế đối ngoại... Hiến pháp quy định quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai, rừng 

núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên.. (Điều 19). 

Về lĩnh vực tƣ tƣởng và văn hoá, Hiến pháp xác lập địa vị thống trị của chủ nghĩa 

Mác - Lênin "là hệ tƣ tƣởng chỉ đạo sự phát triển của xã hội Việt Nam" (Điều 38): 

Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng tƣ tƣởng - văn hoá là xây dựng nền văn hoá 

mới và con ngƣời mới xã hội chủ nghĩa. Chƣơng IV của Hiến pháp đã thể chế hoá 

đƣờng lối xây dựng quốc phòng nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Chƣơng V của Hiến pháp xác định: 

"Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhà nƣớc bảo đảm 

các quyền của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà 

nƣớc xã hội chủ nghĩa" (Điều 54). 

- Cơ cấu tổ chức nhà nƣớc: Từ Chƣơng VI đến Chƣơng X, cơ cấu tổ chức nhà 

nƣớc nhằm bảo đảm cho Nhà nƣớc ta thật sự là của dân, do dân và vì dân, đồng 



thời nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nƣớc. Hiến pháp năm 1980 quy định Quốc 

hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao 

nhất của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất 

có quyền lập hiến và lập pháp, quyết định những chính sách cơ bản của Nhà nƣớc 

về đối nội, đối ngoại, những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, những nguyên tắc 

tổ chức và hoạt động chủ yếu của bộ máy nhà nƣớc, về quan hệ xã hội và hoạt 

động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao với toàn bộ hoạt 

động của Nhà nƣớc. Hiến pháp năm 1980 cũng quy định cụ thể về tổ chức, bộ máy 

và hoạt động của Hội đồng Nhà nƣớc, Hội đồng Bộ trƣởng và Chính phủ nƣớc 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Sự ra đời của Hiến pháp năm 1980 đánh dấu bƣớc phát triển mới trong lịch sử 

pháp luật Việt Nam, song Hiến pháp của nƣớc ta chỉ thật sự có giá trị khi nó tác 

động đến tƣ tƣởng và hành động hàng ngày của quần chúng và đƣợc các tổ chức 

đảng, các cơ quan nhà nƣớc các đoàn thể nhân dân và mọi công dân nghiêm chỉnh 

thi hành. 

Ngày 18-12-1980, sau gần bốn năm, Uỷ ban dự thảo Hiến pháp làm việc thận trọng 

dƣới sự lãnh đạo chặt chẽ, trực tiếp của đồng chí Trƣờng-Chinh và sự quan tâm, 

góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, Hiến pháp nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức đƣợc kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 

VI thông qua. Hiến pháp năm 1980 là thành quả cách mạng của trí tuệ tập thể toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện ý chí và nguyện vọng, tình cảm của nhân 

dân ta trƣớc vận mệnh dân tộc. Hiến pháp của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả 

nƣớc. Nó tổng kết và xác định những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân 

Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt 

Nam, bảo đảm bƣớc phát triển rực rỡ của xã hội Việt Nam trong thời gian tới. Nó 



quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam, cơ cấu tổ chức 

và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc. 

Thực tế đất nƣớc trong thập kỷ 1990 chứng tỏ Hiến pháp năm 1980 trở thành nhân 

tố góp phần ổn định trong đời sống xã hội Việt Nam và là nguồn lực thúc đẩy 

mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc theo con đƣờng xã hội chủ nghĩa. 

8.3. Bƣớc đầu hình thành tƣ tƣởng đổi mới 

Cùng với việc đảm trách nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nƣớc về mặt nhà 

nƣớc và chủ trì việc soạn thảo Hiến pháp năm 1980, trên cƣơng vị là Uỷ viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, đồng chí Trƣờng-Chinh cùng Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng và Nhà nƣớc đã lãnh đạo xây dựng kinh tế, phát triển 

văn hoá - xã hội, tăng cƣờng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nƣớc trên thế giới 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (từ ngày 14 

đến 20-12-1976), đồng chí Trƣờng-Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội đọc tham luận nêu rõ những nhiệm vụ trƣớc mắt của cách 

mạng Việt Nam: “Tăng cƣờng nhà nƣớc chuyên chính vô sản... Thực hiện thống 

nhất từng bƣớc các chính sách và chế độ giữa hai miền nƣớc ta. Đẩy mạnh công 

cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 

chủ nghĩa ở miền Bắc. Khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế, phát triển văn 

hoá theo những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. Thống nhất kế hoạch hoá nền 

kinh tế quốc dân và thống nhất quản lý nền kinh tế cả nƣớc"
27

. 

Tối 22-12-1976, tới dự và khai mạc lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm các ngày lễ lớn 

do Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Nhà hát Lớn thành 

phố Hà Nội, đồng chí Trƣờng-Chinh kêu gọi hãy dấy lên một cao trào cách mạng 



sôi nổi của toàn dân, ra sức thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nƣớc năm năm lần thứ hai. Hãy 

biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu thành chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng trong lao động và bảo vệ Tổ quốc, đem hết tinh thần và lực lƣợng xây 

dựng nƣớc Việt Nam ta thành một nƣớc xã hội chủ nghĩa có công - nông nghiệp 

hiện đại văn hoá và khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời 

sống văn minh và hạnh phúc"
28

. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá VI đồng chí Trƣờng-Chinh nhấn 

mạnh: Thay mặt nhân dân cả nƣớc, Quốc hội nhiệt liệt chào mừng thành công rực 

rỡ của Đại hội lần thứ IV của Đảng, bày tỏ lòng tin tƣởng sâu sắc vào đƣờng lối, 

chính sách mà Đại hội đã vạch ra cho giai đoạn mới của cách mạng nƣớc ta, quyết 

tâm cùng các cơ quan nhà nƣớc, các đoàn thể trong Mặt trận dân tộc thống nhất và 

toàn dân, toàn quân đem hết sức mình để thực hiện thắng lợi đƣờng lối, chính sách 

đó. 

Chiều 15-l-1977, trong diễn văn bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá VI, đồng chí 

Trƣờng-Chinh chỉ rõ: “Kế hoạch nhà nƣớc mà Quốc hội vừa thông qua là kế hoạch 

thống nhất chính thức đầu tiên của cả nƣớc ta. Việc hoàn thành và hoàn thành vƣợt 

mức kế hoạch đó có ý nghĩa hết sức quan trọng: đáp ứng yêu cầu trƣớc mắt và tạo 

ra những cơ sở cần thiết để thực hiện tất kế hoạch các năm sau và toàn bộ kế hoạch 

năm năm lần thứ hai”
29

. Thay mặt Quốc hội, đồng chí kêu gọi: “Các giới đồng bào 

hãy phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua phát triển sản xuất, thực 

hành tiết kiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạch nhà 

nƣớc"
30

. 

Trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nƣớc, đồng chí 

Trƣờng-Chinh nêu rõ, “Điều kiện quyết định trƣớc tiên của một thắng lợi trong 

cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội là thiết lập và tăng 



cƣờng chuyên chính vô sản, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ tập 

thể của nhân dân lao động”
31

, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải xây dựng nông 

nghiệp và công nghiệp cả nƣớc thành một cơ cấu công - nông nghiệp hiện đại. 

Trong bối cảnh mới, để từng bƣớc xây dựng chủ nghĩa xã hội, toàn Đảng, toàn dân 

và toàn quân hãy tập trung phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, kết hợp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội với cải tạo xã hội chủ nghĩa kết hợp phát triển kinh tế với 

củng cố quốc phòng, vừa xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 

vừa cải thiện một bƣớc đời sống nhân dân. 

Những năm cuối thập kỷ 1970, trong bối cảnh cuộc chiến tranh diễn ra ở hai đầu 

biên giới, trên cƣơng vị Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, đồng chí Trƣờng-

Chinh cùng Trung ƣơng Đảng, Nhà nƣớc và Chính phủ vừa lãnh đạo nhân dân 

khắc phục khó khăn để xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa tích cực đẩy lùi cuộc chiến 

tranh xâm lƣợc của các thế lực thù địch. 

Ngày 23-2-1979, tại phiên họp thƣờng kỳ của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, sau 

khi nghe Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng báo cáo về chiến sự ở biên giới nƣớc ta, thay 

mặt Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chủ tịch Trƣờng-Chinh kêu gọi đồng bào và 

chiến sĩ cả nƣớc hãy tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý 

hơn độc lập, tự do", đoàn kết triệu ngƣời nhƣ một dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam quyết chiến, quyết thắng bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Ngày 23 và 24-4-1979, nhằm kịp thời động viên quân và dân cả nƣớc, thay mặt Uỷ 

ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chủ tịch Trƣờng-Chinh biểu dƣơng các lực lƣợng vũ 

trang và đồng bào chiến sĩ các tỉnh biên giới đã anh dũng chiến đấu; biểu dƣơng 

quân và dân cả nƣớc đoàn kết một lòng, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu 

bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nƣớc hãy tăng cƣờng 

đoàn kết, luôn luôn đề cao cảnh giác, phát huy mạnh mẽ tinh thần làm chủ tập thể, 



khí thế cách mạng tiền công, ý thức tự lực, tự cƣờng dấy lên một cao trào thi đua 

xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nƣớc năm 1979, sẵn sàng 

chiến đấu và chiến đấu kiên quyết, kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng bảo đảm yêu 

cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đồng thời làm 

tròn nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, đối 

với sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ 

và tiến bộ xã hội. 

Cùng với việc lãnh đạo xây dựng kinh tế, từ sau ngày thống nhất đất nƣớc, đồng 

chí Trƣờng-Chinh luôn chú trọng lãnh đạo phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội và 

đẩy mạnh công tác đối ngoại. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh rất chú trọng đến các hoạt động văn hoá nghệ thuật, các 

triển lãm mỹ thuật, hội họa, kiến trúc. Đến thăm và nói chuyện với các nhà lãnh 

đạo, quản lý văn hoá, đồng chí luôn nhắc nhở ngành văn hoá phải quan tâm và đi 

sâu vào đời sống nhân dân để tổ chức các hoạt động văn hoá và sáng tác các tác 

phẩm nghệ thuật phản ánh trung thực, sinh động cuộc sống lao động sản xuất và 

chiến đấu của nhân dân ta trong giai đoạn cách mạng mới. 

Trong điều kiện, hoàn cảnh mới, đồng chí khẳng định: Văn hoá từ chỗ là công cụ 

của bọn thực dân và phong kiến dùng để nô dịch, đầu độc, trụy lạc hoá nhân dân 

nay đã trở thành chất dinh dƣỡng tinh thần, bồi dƣỡng tình cảm và đạo đức cách 

mạng, xây dựng nếp sống mới cho nhân dân. 

Để tăng cƣờng hiệu lực quản lý của Nhà nƣớc về văn hoá và để thúc đẩy văn hoá 

phát triển, Chủ tịch nhấn mạnh: Nhà nƣớc ta phải có một kế hoạch toàn diện và 

đồng bộ xây dựng kinh tế và phát triển văn hoá trong cả nƣớc. Phải có quy hoạch 

tổng thể để phát triển sự nghiệp văn hoá, có một cơ chế quản lý nhà nƣớc tƣơng 

ứng, mạnh mẽ, một hệ thống pháp luật và chính sách, một cơ sở vật chất bảo đảm 

thực hiện. 



Trong quan hệ với các nƣớc và các dân tộc trên thế giới, đồng chí Trƣờng-Chinh 

luôn coi trọng tăng cƣờng mối đoàn kết, hợp tác hữu nghị với các nƣớc láng giềng, 

các nƣớc xã hội chủ nghĩa và các nƣớc yêu chuộng hoà bình trên thế giới. 

Trong những năm 1975-1980, trên cƣơng vị là Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc 

hội, đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đi thăm và làm việc tại 

một số nƣớc xã hội chủ nghĩa. Tiêu biểu là chuyến thăm chính thức Liên bang 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (từ ngày 1 đến 11-8-1977) thăm Cộng hoà 

Bungari (từ ngày 12 đến 19-8-1977); thăm Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (từ ngày 

23 đến 28-8-1977). Trong các chuyến thăm, làm việc và hội đàm với Đảng, Nhà 

nƣớc và Quốc hội các nƣớc xã hội chủ nghĩa anh em, thay mặt Đảng, Nhà nƣớc, 

Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng chí Trƣờng-Chinh bày tỏ lòng biết ơn sự 

giúp đỡ của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân các nƣớc anh em đối với cuộc đấu tranh 

giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam trƣớc đây và công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội hiện nay. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trƣờng-Chinh luôn tiếp đón trọng thể các đoàn đại biểu 

Đảng, Nhà nƣớc, Quốc hội các nƣớc xã hội chủ nghĩa, các đoàn đại biểu các Đảng 

Cộng sản và công nhân quốc tế, đoàn đại biểu các tổ chức kinh tế - chính trị - xã 

hội của các nƣớc; các đại sứ các nƣớc... Trong các buổi tiếp, hội đàm với đoàn đại 

biểu các nƣớc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đồng chí luôn khẳng định, 

chuyến thăm và làm việc của các đại biểu Đang, Nhà nƣớc, Quốc hội... các nƣớc 

anh em sẽ góp phần tăng cƣờng sự hiểu biết, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 

hai Đảng, hai Nhà nƣớc, hai tổ chức và nhân dân hai nƣớc Thông qua hoạt động 

đối ngoại của đồng chí Trƣờng-Chinh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc ta, 

mối quan hệ hữu nghị, hoà bình và hợp tác giữa Việt Nam và các nƣớc ngày càng 

đƣợc tăng cƣờng và củng cố. 



Xuất phát từ nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu và còn chƣa kịp hàn gắn vết thƣơng 

sau hai mƣơi năm chiến tranh và chia cắt, hòa bình chƣa đƣợc bao lâu, đất nƣớc ta 

lại phải đƣơng đầu với chiến sự biên giới và sự bao vây cấm vận của các thế lực 

thù địch. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta trong hoàn cảnh đó chƣa 

có tiền lệ phải học hỏi kinh nghiệm của các nƣớc xã hội chủ nghĩa đi trƣớc. Nhƣng 

trong thời gian này, chính các nƣớc xã hội chủ nghĩa cũng bắt đầu lâm vào khó 

khăn với những biểu hiện khác nhau. Trong khi đó nhu cầu chi cho quốc phòng 

tăng đột biến, tích lũy trong nƣớc giảm sút, nguồn viện trợ từ bên ngoài ít dần. Khó 

khăn chồng chất khó khăn làm cho nƣớc ta rơi vào tình trạng sa sút về kinh tế làm 

không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập. Ngƣời lao động không tích 

cực làm việc, nhiều nguồn lực xã hội bị bỏ phí. Bọn làm ăn bất chính và phi pháp 

ngang nhiên hoạt động. Nhân dân lo lắng, giảm sút lòng tin do đời sống hết sức 

khó khăn và tiêu cực trong xã hội có tính nghiêm trọng gia tăng. Kẻ địch lợi dụng 

tình hình kinh tế và đời sống khó khăn để phá rối ta trên nhiều mặt sản xuất và thị 

trƣờng, tâm lý và dƣ luận, trong nƣớc và ngoài nƣớc
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Đứng trƣớc những khó khăn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và để giải 

quyết yêu cầu bức thiết đặt ra lúc này là làm thế nào thoát ra khỏi những khó khăn 

về kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá IV) 

quyết định triệu tập Hội nghị lần thứ sáu. Hội nghị họp từ ngày 15 đến 23 -8-1979. 

Trƣớc khi tiến hành hội nghị, Ban Chấp hành Trung ƣơng chủ trƣơng tập trung bàn 

về phƣơng hƣớng phát triển hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phƣơng nhằm khắc 

phục tình trạng khan hiếm hàng tiêu dùng thiết yếu và thúc đẩy công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp phát triển. Nhƣng do cấp bách của đời sống và do yêu cầu của 

nhiều đồng chí ủy viên Trung ƣơng, Ban Chấp hành Trung ƣơng đã bổ sung, thảo 

luận, đánh giá tình hình và nhiệm vụ cấp bách. 



Do yêu cầu bức bách của tình hình, lãnh đạo một số địa phƣơng đã mạnh dạn thí 

điểm thực hiện một số chủ trƣơng về quản lý kinh tế khác với chủ trƣơng của 

Trung ƣơng nhƣ bán vật tƣ, hàng hóa cho nông dân và mua nông sản của nông dân 

theo giá thị trƣờng, hay cho phép xí nghiệp nhà nƣớc mua thêm vật tƣ ngoài thị 

trƣờng và bán sản phẩm làm ra từ những vật tƣ đó theo giá thị trƣờng tự do... 

Những thử nghiệm này thu đƣợc một số kết quả khả quan mà trƣớc hết là ngƣời 

lao động hăng hái sản xuất hơn, sản xuất phát triển, xã hội có thêm hàng hóa, đời 

sống đƣợc cải thiện hơn. Mặc dù vậy, tại Hội nghị, những cách làm này đúng hay 

sai là vấn đề tranh luận sôi nổi trong Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng, do xuất phát 

điểm về kinh tế của nƣớc ta thấp, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta sẽ 

đòi hỏi thời gian dài hơn các nƣớc xã hội chủ nghĩa anh em. Trong thời kỳ quá độ 

hiện nay, chúng ta không nên thi hành những chủ trƣơng, chính sách của thời kỳ đã 

thực hiện chủ nghĩa xã hội hẳn hoi rồi. Vận dụng các quy luật kinh tế của chủ 

nghĩa xã hội, đồng thời phải thực hiện nhiều biện pháp, chính sách mang tính quá 

độ. Từ tƣ tƣởng chỉ đạo đó, đồng chí ủng hộ những cách làm mới và kiến nghị với 

Trung ƣơng một số chủ trƣơng nhƣ phải sử dụng nhiều thành phần kinh tế, trong 

đó có cả kinh tế cá thể và kinh tế tƣ bản tƣ nhân (ở miền Nam); thực hiện kế hoạch 

hóa phát triển kinh tế, đồng thời phải coi trọng vận dụng quy luật giá trị và vấn đề 

quan trọng phải coi lƣơng thực là vật tƣ chiến lƣợc. 

Là vật tƣ chiến lƣợc, Nhà nƣớc phải nắm lấy hầu hết lƣơng thực hàng hóa để đáp 

ứng nhu cầu của ngƣời không sản xuất lƣơng thực và thực hiện mục tiêu này phải 

có một quá trình và bằng giải pháp kinh tế, không thể nóng vội chỉ dùng biện pháp 

hành chính. Trƣớc mắt, Nhà nƣớc phải bảo đảm thu thuế, làm tốt việc thu mua 

lƣơng thực, bán hàng hóa, vật tƣ theo hợp đồng hai chiều, mua thêm lƣơng thực 

ngoài hợp đồng theo giá thỏa thuận, đồng thời để nông dân bán phần lƣơng thực 



thừa ra thị trƣờng, chấp nhận lƣu thông tự do và thị trƣờng tự do về lƣơng thực để 

khuyến khích nông dân hăng hái sản xuất và để ngƣời không sản xuất lƣơng thực 

vẫn mua đƣợc lƣơng thực mà họ cần trên thị trƣờng, nhƣng Nhà nƣớc chƣa cung 

cấp đủ. 

Những kiến nghị trên của đồng chí Trƣờng-Chinh phù hợp với đa số các đồng chí 

trong Ban Chấp hành Trung ƣơng và đƣợc thể hiện vào Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Với chủ trƣơng đổi mới chính sách lƣơng thực và nhiều chủ trƣơng khác khuyến 

khích sản xuất, mở rộng lƣu thông chấp nhận thị trƣờng, đặc biệt là thị trƣờng tự 

do về lƣơng thực mà đến lúc này Nhà nƣớc vẫn cấm, tạo điều kiện cho sản xuất 

"bung ra", Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa IV đã 

đánh dấu một bƣớc đột phá đầu tiên về đổi mới tƣ duy kinh tế của Đảng ta. Đồng 

chí Trƣờng-Chinh đã đóng góp tích cực vào bƣớc đi đầu tiên này
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá IV) là tín 

hiệu của sự đổi mới, đƣợc nhân dân cả nƣớc đón nhận. 

Giữa năm 1980, phong trào khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và ngƣời lao 

động, mà thực chất là khoán hộ trong nông nghiệp xuất hiện trở lại và lan rộng rất 

nhanh ở nhiều nơi, trong đó Hải Phòng đi đầu trong phong trào khoán hộ ở miền 

Bắc. Thành ủy Hải Phòng đã ra nghị quyết khẳng định chủ trƣơng mở rộng thực 

hiện kinh nghiệm của Đồ Sơn về việc này. Khi đi nghỉ ở Đồ Sơn và đƣợc nghe về 

vấn đề này qua Bí thƣ thành uỷ Hải Phòng là Bùi Quang Tạo, nhƣng đồng chí 

Trƣờng-chinh không hỏi sâu thêm. 

Ngày 13-1-1981, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đang diễn ra ở nông 

thôn, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng ra Chỉ thị 100-CT/TW về mở rộng khoán san 

phẩm đến nhóm và ngƣời lao động trong hợp tác xã nông nghiệp (gọi tắt là Chỉ thị 



100), đánh dấu một mốc quan trọng về đổi mới tƣ duy kinh tế và chính sách phát 

triển nông nghiệp của Đảng ta. 

Khi xem dự thảo Chỉ thị 100, đồng chí Trƣờng-Chinh không góp ý kiến sửa gì lớn, 

nhƣng lại quyết định đi khảo sát tình hình kinh tế hợp tác xã ở một số địa phƣơng. 

Từ ngày 29 đến 31-1-1981, đồng chí về Hải Hƣng khảo sát hợp tác xã Đức Hợp, 

một hợp tác xã khoán việc làm ăn giỏi của tỉnh, sản xuất và đời sống đều khá, 

gƣơng mẫu đóng góp nghĩa vụ cho Nhà nƣớc
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, nhƣng lại khó khăn trong việc 

nhân rộng mô hình này. Sau Đức Hợp, đồng chí về thăm một số hợp tác xã có 

truyền thống làm vụ đông giỏi ở huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Dƣơng. 

Từ ngày 27 tháng 2 đến 5-3-1981, đồng chí đi khảo sát ở hai huyện Hải Hậu và 

Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Tại đây, khi phát biểu với cán bộ tỉnh, lần đầu tiên 

đồng chí Trƣờng-Chinh chủ động đề cập tới Chỉ thị 100 và vấn đề khoán sản phẩm 

đến hộ trong nông nghiệp. Đồng chí căn dặn địa phƣơng cần nghiên cứu kỹ Chỉ thị 

100 của Ban Bí thƣ để thực hiện cho tốt, nhất là bảo đảm đúng ba mục đích và năm 

nguyên tắc của việc khoán đƣợc nêu trong Chỉ thị, bàn bạc dân chủ trong hợp tác 

xã để chọn hình thức khoán cho thích hợp, kết hợp hài hòa ba lợi ích; không đƣợc 

khoán trắng và chia ruộng đất manh mún cản trở sử dụng kỹ thuật mới
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Đầu tháng 8-1981, đồng chí Trƣờng Chinh đi khảo sát ở tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền 

Giang. Nói chuyện với cán bộ ở hai tỉnh về vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 

nông nghiệp, đồng chí nhắc nhở các cấp, các ngành phải nắm vững phƣơng châm 

"tích cực và vững chắc", đồng thời tôn trọng nguyên tắc "tự nguyện, cùng có lợi và 

quản lý dân chủ” trong phong trào tập thể hóa nông nghiệp. Cần làm tốt việc thí 

điểm khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và ngƣời lao động trong hợp 

tác xã và tập đoàn sản xuất. Đồng chí căn dặn cần phái tổng kết rồi hãy mở ra diện 

rộng
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Không trực tiếp tham gia vào việc nghiên cứu và ban hành Chỉ thị 100 của Ban Bí 

thƣ và Quyết định 25- CP của Hội đồng Bộ trƣởng (ngày 21-l-1981), nhƣng cũng 

không vội vã bày tỏ ý kiến mà đã nghiêm túc đi khảo sát thực tiễn để làm cơ sở cho 

việc nhìn nhận, đánh giá của mình, đồng chí Trƣờng-Chinh đã từng bƣớc, nhƣng 

rất nhanh chóng khẳng định, cùng với Nghị quyết Trung ƣơng lần thứ sáu khóa VI, 

Chỉ thị 100 và Quyết định 25-CP là những bƣớc đầu tiên trên con đƣờng tìm tòi 

hƣớng đi một trong hoạt động kinh tế. 

Tƣ duy đổi mới của đồng chí Trƣờng-Chinh còn tiến xa hơn khi ngày 30-12-1981, 

đồng chí phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa VII 

bằng: "Biện pháp có ý nghĩa quyết định để chuyển biến tình hình kinh tế hiện nay 

là kiên quyết đổi mới công tác quản lý kinh tế, xóa bỏ lối quản lý hành chính quan 

liêu bao cấp, thực hiện hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch hóa 

làm trung tâm, gắn kế hoạch với kinh doanh; tổ chức ba cấp làm kế hoạch (đặc biệt 

ở cấp huyện); thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. 

Trong toàn bộ việc thực hiện kế hoạch nhà nƣớc và những nhiệm vụ đổi mới quản 

lý kinh tế vai trò tổ chức, chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền, đặc biệt là 

của Hội đồng Bộ trƣởng, có ý nghĩa rất quan trọng"
37

. 

Đây là những bƣớc tiến quan trọng trong tƣ duy của đồng chí Trƣờng-Chinh trƣớc 

khi bƣớc vào Đại hội lần thứ V của Đảng. 

Từ ngày 27 đến 31-3-1982, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã đƣợc tiến hành. Đồng chí Trƣờng-Chinh tiếp tục đƣợc Đại hội bầu 

vào Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng 

Nhà nƣớc. 

____________________ 
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TRƢỜNG CHINH VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1982-1988) 

9.1. Hình thành đƣờng lối đổi mới toàn diện 

Mặc dù với nhiều nỗ lực của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân, nền kinh tế nƣớc ta tuy 

có một số tiến bộ nhƣng còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mục tiêu tổng quát trong 

những năm 80 thế kỷ XX mà Đại hội lần thứ V của Đảng là vẫn đặt lên hàng đầu 

vấn đề đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất của nhân dân, dần dần ổn 

định, tiến lên cải thiện một bƣớc đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, trƣớc 

hết là giải quyết vững chắc vấn đề lƣơng thực và thực phẩm. 

Tuy nhiên, đợt điều chỉnh giá cuối năm 1981, nâng giá hàng loạt mặt hàng nhƣng 

không điều chỉnh tiền lƣơng một cách tƣơng ứng, càng làm cho giá cả tăng vọt, 

lạm phát phi mã, khiến cho đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức và lực 

lƣợng vũ trang giảm sút nghiêm trọng. Tình hình đó ảnh hƣởng đến mọi hoạt động 

sản xuất nền kinh tế trở nên tiêu điều, tác động đến toàn bộ đời sống xã hội. Tệ nạn 

tiêu cực phát triển, nguy cơ tha hóa con ngƣời và xã hội ngày càng lộ rõ. Tháng 12-

1982, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ ba chỉ xác định mục tiêu trong 

ba năm từ 1982 đến 1985 là cơ bản ổn định đƣợc tình hình kinh tế - xã hội, mà 

nhiệm vụ hàng đầu là tập trung giải quyết nhu cầu ăn và mặc. 

Trong thời gian này, nhiều thông tin từ các cơ quan, các cấp, ngành, địa phƣơng 

cũng nhƣ thƣ từ của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp nơi gửi về văn phòng 

đồng chí Trƣờng-Chinh, phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội khó khăn và về vai 

trò lãnh đạo của Đảng, của Nhà nƣớc ta. 

Trƣớc tình hình đó, đồng chí Trƣờng-Chinh trăn trở suy nghĩ tìm cách đƣa đất 

nƣớc thoát khỏi tình thế khó khăn và nhận thấy rằng, đã đến lúc không thể tiếp tục 

xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng những chủ trƣơng, chính sách và cơ chế quản lý 

nhƣ trƣớc đây nữa. Nhƣng, tìm ra cái mới đúng đắn để thay thế cái cũ phải có cơ 



sở lý luận, thực tiễn, phải dựa vào sự sáng tạo của nhân dân và nhất là phải thuận 

lòng dân. 

Đáp ứng yêu cầu đó, cuối tháng 11-1982, đồng chí Trƣờng-Chinh quyết định: 

Một là, thành lập một nhóm các nhà khoa học để nghiên cứu một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn nƣớc ta, làm căn cứ phƣơng pháp luận cho việc xác định con đƣờng, 

bƣớc đi sắp tới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta. 

Hai là, tổ chức đi thực tế ở các địa phƣơng, tìm ra những bài học thành công và 

thất bại của cơ sở, phát hiện những yêu cầu và sáng tạo trong nhân dân cả nƣớc, để 

trên cơ sở đó đổi mới cách nghĩ, cách làm trong xây dựng và phát triển đất nƣớc. 

Tháng 12-1982, nhóm nghiên cứu gồm tám ngƣời đã đƣợc hình thành
1
 với nhiệm 

vụ cụ thể là nghiên cứu, nhận thức lại những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin; nội dung cơ bản Chính sách kinh tế mới của Lênin và việc vận dụng 

những luận điểm đó vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới; nhận thức lại chủ 

nghĩa xã hội và con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta; vấn đề phân kỳ thời 

kỳ quá độ; đặc điểm, nội dung, nhiệm vụ cơ bản của mỗi chặng đƣờng, đặc biệt là 

những chặng đƣờng đầu để từ đó đề ra đƣờng lối, chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã 

hội hợp với thực tiễn Việt Nam; phân tích khách quan, toàn diện cuộc khủng 

hoảng kinh tế - xã hội kéo dài và suy nghĩ, xem xét phải bắt đầu từ đâu và làm thế 

nào để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đó; xác định điểm bắt đầu của đổi mới kinh 

tế là đổi mới cơ chế quản lý và hƣớng tấn công chính là cơ chế tập trung quan liêu, 

bao cấp; đột phá khẩu cần phải mở cho cuộc tấn công là vấn đề giá cả, tiền lƣơng, 

tài chính, tiền tệ, đòn bẩy của cơ chế quản lý kinh tế và nhiều vấn đề cơ bản khác. 

Việc thành lập một nhóm nghiên cứu có năng lực phân tích, khái quát vấn đề giúp 

cho lãnh đạo là phát hiện mới của đồng chí Trƣờng-Chinh trong quá trình khoa học 

hoá sự lãnh đạo của Đảng. 



Cùng với việc thành lập nhóm nghiên cứu, từ năm 1983 đến 1985, đồng chí 

Trƣờng-Chinh bố trí một chƣơng trình khảo sát thực tế rất chặt chẽ, hợp lý ở các 

địa phƣơng trên cả ba miền đất nƣớc. 

Từ ngày 10 đến 14-4-1983, đồng chí tiến hành khảo sát và làm việc với tỉnh Đắk 

Lắk. 

Từ ngày 15 đến 19-4-1983, đồng chí tìm hiểu và làm việc ở tỉnh Gia Lai - Kon 

Tum
2
. 

Tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai - Kon Tum, đồng chí Trƣờng-Chinh yêu cầu lãnh đạo 

ở đây phải làm rõ đặc điểm cơ bản về lịch sử, về kinh tế, về văn hoá - xã hội mà từ 

điểm xuất phát đó, Tây Nguyên đi lên chủ nghĩa xã hội không giống với hình thức, 

bƣớc đi của các khu vực khác. Nếu không làm rõ vấn đề này, Tây Nguyên sẽ dẫm 

chân tại chỗ, không thể tiến lên đƣợc. Đồng chí nói: "Vấn đề có ý nghĩa then chốt 

trƣớc mắt để thúc đẩy ba cuộc cách mạng... (cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 

mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tƣ tƣởng và văn hóa), là phải vận động, tổ 

chức đồng bào các dân tộc định canh, định cƣ, sử dụng đất và rừng với cơ cấu sản 

xuất hợp lý theo phƣơng thức nông - lâm kết hợp, cải tiến công cụ lao động và kỹ 

thuật sản xuất gắn liền với từng bƣớc xây dựng quan hệ sản xuất mới; mạnh dạn 

giao đất cho các hộ ngƣời dân tộc để phát trển kinh tế vƣờn và làm nhà ở riêng trên 

mảnh vƣờn đó; đƣa một số đồng bào các dân tộc vào làm công nhân nông trƣờng, 

lâm trƣờng quốc doanh và các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ở những nơi có 

điều kiện; dùng các hình thức quá độ với cách quản lý và quy mô thích hợp để đƣa 

đồng bào các dân tộc từng bƣớc đi vào làm ăn tập thể"
3
. 

Sau cuộc khảo sát này, đồng chí Trƣờng-Chinh có tờ trình đề nghị Bộ Chính trị ra 

Chỉ thị "Về một số vấn đề trƣớc mắt trong sự nghiệp đƣa các dân tộc Tây Nguyên 

tiến lên chủ nghĩa xã hội", trong đó nêu lên những đặc điểm xuất phát của các dân 

tộc Tây Nguyên và kiến nghị về các hình thức, bƣớc đi, trong đó có hình thức phát 



triển kinh tế vƣờn và khoán hộ rất chi tiết
4
. Sau các hội nghị Bộ Chính trị ngày 10 

tháng 5 và ngày 2-6-1983 bàn về nội dung, đề án chuẩn bị Hội nghị lần thứ tƣ Ban 

Chấp hành Trung ƣơng về tƣ tƣởng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

cấp bách, tại Hội nghị Bộ Chính trị ngày 16-6-1983, đồng chí đề nghị Bộ Chính trị 

cho ý kiến về vấn đề hợp tác hoá nông nghiệp, chế độ xã hội, cách mạng khoa 

học - kỹ thuật, vấn đề cán bộ, xây dựng đảng... ở Tây Nguyên. 

Ngày 18-7-1983, đồng chí tiếp tục đi khảo sát và làm việc ở tỉnh Lâm Đồng
5
. 

Ngày 20-7-1983, tại Đà Lạt, đồng chí Trƣờng-Chinh và đồng chí Phạm Văn Đồng 

làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thƣ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

và một số giám đốc công ty, xí nghiệp, nghe báo cáo thực tế về hoạt động kinh tế - 

xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những cuộc làm việc này, đồng chí 

Trƣờng-Chinh thấy rõ hơn vai trò chủ động, sáng tạo của địa phƣơng, của cơ sở và 

của quần chúng nhân dân trong khắc phục khó khăn, tìm hƣớng đi lên. Thực tế đó 

đã củng cố thêm tƣ duy đổi mới của đồng chí. 

Tháng 8-1983, đến thăm vùng kinh tế mới Hà Nội ở tỉnh Lâm Đồng, phát biểu với 

nhân dân và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đồng chí nói: "phƣơng hƣớng cơ bản phát 

triển kinh tế ở đây là phấn đấu xây dựng thành một vùng kinh tế mới có cơ cấu 

nông, lâm, công nghiệp kết hợp, phát huy các thế mạnh về phát triển cây công 

nghiệp và chăn nuôi đàn gia súc lớn. Về hình thức tổ chức kinh tế, thì kết hợp tổ 

chức kinh tế quốc doanh với kinh tế tập thể và kinh tế phụ gia đình. Ba hình thức 

kinh tế đó đều phải đặt trong quỹ đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa và nằm trong cơ cấu 

kinh tế thống nhất của vùng". Đồng chí chỉ rõ: "Phải biết vận dụng phƣơng châm 

Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm, Trung ƣơng và địa phƣơng cùng làm; phải đẩy 

mạnh ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học-kỹ 

thuật, cách mạng tƣ tƣởng và văn hóa, làm cho vùng kinh tế mới Hà Nội thật sự là 

tấm gƣơng tất, có sức cổ vũ mạnh đối với các vùng kinh tế khác trong cả nƣớc". 



Đồng chí nhắc nhở: "đồng bào đi trƣớc giúp đồng bào đi sau, gia đình làm ăn khá 

giả giúp gia đình có khó khăn. Phải tăng cƣờng công tác an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội"
6
. 

Từ ngày 21 đến 22-8-1983, đồng chí Trƣờng-Chinh nghiên cứu thực tế ở Đồng 

Nai, tỉnh có khu công nghiệp Biên Hoà với nền sản xuất công nghiệp khá phát triển 

và đang xây dựng cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp. Nói chuyện với cán bộ và 

nhân dân ở đây về cải tạo xã hội chủ nghĩa, đồng chí căn dặn: "Trong quá trình cải 

tạo, cần tỉnh táo xem xét những hiện tƣợng tiêu cực xảy ra trong đời sống kinh tế -

xã hội bằng quan điểm giai cấp và đấu tranh giai cấp của Đảng. Khi bọn đầu cơ, 

buôn lậu, bọn làm ăn phi pháp, bọn ăn cắp, bọn phá rối thị trƣờng đang dùng mọi 

thủ đoạn để xâm lấn kinh tế xã hội chủ nghĩa thì các cơ sở sản xuất và kinh doanh 

thuộc thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa cần tổ chức cuộc tiến công quyết liệt, 

đánh bại chúng, chứ không thể bị lôi cuốn vào cơn lốc tự phát tƣ bản chủ nghĩa"
7
. 

Từ ngày 23 đến 25-8-1983, đồng chí đi khảo sát đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. 

Từ ngày 11 đến 15-1-1984, đồng chí đi khảo sát ở tỉnh Long An
8
. Đồng chí đi 

nghiên cứu một số điển hình tốt, rút ra những bài học kinh nghiệm về từng bƣớc 

xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp để chuyển sang mô hình mới, cơ chế 

mới, đặc biệt là vấn đề bù giá vào lƣơng ở tỉnh Long An. Thực tiễn đó đã tác động 

mạnh đến tƣ duy đổi mới của đồng chí Trƣờng-Chinh. Phát biểu với đại biểu cán 

bộ và nhân dân Long An, đồng chí khen ngợi những kinh nghiệm quý báu của tỉnh 

trong đổi mới cơ chế quản lý và cổ vũ Long An đã rút ra bài học về bù giá vào 

lƣơng để phổ biến rộng ra các nơi. Sau này, kinh nghiệm khởi đầu của Long An đã 

biến thành cuộc vận động lớn trong cả nƣớc. 

Từ ngày 3 đến 10-7-1984, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng đã bàn 

và ra Nghị quyết "Về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý 

kinh tế". Hội nghị đã đƣa vấn đề giá - lƣơng - tiền vào hàng đầu của chƣơng trình 



nghị sự và cho rằng chính sách giá - lƣơng - tiền hiện tại không còn phù hợp với 

thực tế, thị trƣờng tự do còn quá rộng, giá cả biến động mạnh, hệ thống tiền lƣơng 

có nhiều bất hợp lý, tài chính thiếu hụt, đồng tiền liên tục mất giá. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh đề xuất: nền kinh tế nƣớc ta hiện 

nay đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý năng động, có khả năng bãi bỏ tập trung 

quan liêu, bảo thủ, trì trệ và bao cấp tràn lan, thực hiện đúng đắn tập trung dân chủ. 

Cơ chế bao cấp trong những năm qua làm cho bức tranh kinh tế của chúng ta trở 

thành giả tạo, nay phải tiến hành hạch toán kinh doanh thật sự. Trƣớc hết, phải 

hạch toán giá thành, phản ánh đầy đủ và đúng đắn các chi phí sản xuất, xoá bỏ 

cách làm hình thức và nửa vời lâu nay, khôi phục tính chân thực của các hoạt động 

kinh tế. Với lập trƣờng nguyên tắc, thái độ kiên trì và nhẫn nại, từ Hội nghị lần thứ 

sáu, bảy, tám Ban Chấp hành Trung ƣơng và đến Đại hội lần thứ VI của Đảng, 

đồng chí Trƣờng-Chinh đều kiên quyết đề nghị Đảng bãi bỏ mô hình kinh tế hiện 

vật và cơ chế quan lý tập trung quan liêu, bao cấp. 

Đồng chí cho rằng, khâu chính cần nắm lấy và phải giải quyết là vấn đề giá -

 lƣơng - tiền, một vấn đề đang chứa đựng những mối mâu thuẫn gay gắt trong hoạt 

động kinh tế - xã hội ở nƣớc ta. Giải quyết mắt khâu này sẽ đột phá vào nơi ẩn nấp 

của tệ quan liêu, bao cấp và đánh trúng vào tình trạng vô tổ chức, vô kỷ luật đang 

đè nặng lên hoạt động của nền kinh tế nƣớc ta, tạo điều kiện cho sản xuất phát 

triển, lập lại trật tự trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội, tăng cƣờng hiệu lực 

của pháp luật, khôi phục giá trị phẩm chất đạo đức, củng cố lòng tin của cán bộ, 

đảng viên và quần chúng nhân dân
9
. 

Với chính sách giá cả hiện hành, sản xuất, kinh doanh không thể tiến hành bình 

thƣờng; kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể bị kìm hãm, đình đốn không phát 

triển đƣợc. Chính sách đó tự bó tay mình lại, để cho bọn đầu cơ, buôn lậu, bọn ăn 

cắp, tham ô ngang nhiên hoành hành, lũng đoạn nền kinh tế, tha hoá cán bộ, nhân 



viên nhà nƣớc. Việc thiết lập một hệ thống giá cứng nhắc và quá thấp trên thực tế 

còn gây thiệt hại lớn đến lợi ích quốc gia và ngƣời lao động vì giá định ra càng 

thấp, khoảng cách càng xa với giá thị trƣờng thì thiệt hại của Nhà nƣớc càng lớn, 

đời sống của ngƣời lao động càng khốn đốn
10

. 

Điểm qua sự vận động của chính sách giá, đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định đã 

đến lúc phải sửa chữa, trở về với chính sách một giá
11

.Tuy nhiên, Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng mới chỉ đặt vấn đề, thời điểm chƣa chín 

muồi cho việc thực hiện chính sách một giá. Do vậy, để tránh gây ra biến động đột 

ngột, đồng chí cho rằng, trƣớc mắt cần thi hành chính sách hai giá, coi đó là một 

bƣớc tiến so với tình trạng nhiều giá hiện nay. Chính sách hai giá chỉ là giải pháp 

tạm thời, là bƣớc quá độ và phải chuẩn bị trở lại hệ thống một giá, khôi phục tính 

chân thật của nền kinh tế của sản xuất, kinh doanh và đời sống. 

Với sự phân tích sâu sắc, đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định phải xếp tiền lƣơng 

vào phạm trù sản xuất và coi đó là một trọng điểm đầu tư - đầu tư vào tiềm năng 

quý nhất là lao động sống. Giải quyết đúng vấn đề tiền lƣơng là tác động trực tiếp 

vào sản xuất, khuyến khích ngƣời lao động hăng hái làm việc, tạo ra nhiều sản 

phẩm, giảm bớt tiêu cực, thất thoát hàng hoá của Nhà nƣớc
12

. Dựa vào luận đề của 

C. Mác về tiền lƣơng của ngƣời lao động, đồng chí nhận xét rằng: hệ thống tiền 

lƣơng ở nƣớc ta đƣợc thiết lập từ năm 1960 đã phản ánh tƣơng đối đúng đắn luận 

điểm trên của C.Mác, nhƣng đến nay tình hình đã có nhiều thay đổi làm cho tiền 

lƣơng trên thực tế đã sai hẳn luận đề đó. 

Việc trả lƣơng bằng cung cấp hiện vật, với giá quá thấp, gần nhƣ cho không của cơ 

chế bao cấp ở nƣớc ta đã gây nên tình trạng cửa quyền, ban ơn, bố thí; mặt khác, 

nó tạo ra tâm lý mặc cảm, ỷ lại, đòi hỏi. Trên thực tế, nó phá vỡ quy luật phân 

phối, không bảo đảm công bằng xã hội, gây mất đoàn kết nội bộ, khuyến khích thói 



hƣ tật xấu và là nguyên nhân đẻ ra nạn đầu cơ, tích trữ, tạo ra tình trạng khan hiếm, 

căng thẳng giả tạo về hàng hoá
13

. 

Phân tích về thực trạng tiền lƣơng của ngƣời lao động, đồng chí chỉ ra rằng tiền 

lƣơng đó quá thấp, chỉ đủ sống trong 10 ngày và đang có xu hƣớng giảm hơn nữa. 

Tình hình đó không chỉ làm đời sống khó khăn mà còn làm cho việc đẩy mạnh sản 

xuất, tăng năng suất, chất lƣợng lao động đến chỗ không thực tế. 

Theo đồng chí, giữa giá cả và tiền lƣơng có mối quan hệ rất chặt chẽ, tác động 

tƣơng hỗ lẫn nhau. Đối với ngƣời ăn lƣơng, vấn đề không phải ở việc định giá mà 

là tiền lƣơng thực tế, ở khả năng thanh toán đối với những nhu cầu sinh hoạt. 

Trong điều kiện chƣa thể bãi bỏ chế độ cung cấp, còn phải duy trì một thời gian, 

nhƣng phải thay đổi giá cung cấp hiện nay để hạn chế những mặt tiêu cực phát sinh 

từ các khâu do việc định giá thấp. Làm nhƣ vậy là vừa duy trì chế độ cung cấp, vừa 

khắc phục phần nào tính bao cấp trong tiền lƣơng. Giải quyết vấn đề tiền lƣơng lúc 

này, chính là giải quyết sản xuất, đồng thời cứu lấy giai cấp công nhân
14

. Có một 

thực tế là, khi Nhà nƣớc còn chƣa quyết tâm giải quyết vấn đề tiền lƣơng, thì từ 

lâu, các ngành, các địa phƣơng đã tự động "xé rào" để lo cho đời sống của công 

nhân, viên chức. 

Đồng chí cho rằng, với chính sách giá và lƣơng hiện hành, không thể quản lý tốt 

thị trƣờng, không thể nắm đƣợc hàng và tiền vào tay nhà nƣớc. Theo số liệu, có 

đến 50% hàng đối lƣu với nông dân bị nhân viên thƣơng nghiệp ăn chặn. Chênh 

lệch giá đƣợc khai thác triệt để bằng một cách và cuối cùng cũng là rút từ trong túi 

nhà nƣớc. Tình trạng các cơ sở xí nghiệp giữ hàng lại để phân phối với giá "nội 

bộ", thƣởng hiện vật, để đối lƣu lấy nông sản, tìm cách mua hàng với giá thấp để 

giảm bớt khó khản cho cán bộ, công nhân, viên chức đã dẫn tới tình trạng cửa 

quyền trong ngành thƣơng nghiệp. Nắm trong tay hàng hoá nhà nƣớc để bán lẻ cho 

ngƣời tiêu dùng, nhƣng nhân viên thƣơng nghiệp đã tuồn một khối lƣợng hàng 



không nhỏ theo lối bán buôn cho tƣ thƣơng, cho bọn đầu cơ trục lợi và ở nhiều nơi, 

chính những ngƣời lãnh đạo lại chỉ huy việc làm đó. Tự điều chỉnh thu nhập bằng 

cách bán tem phiếu, hàng đƣợc cung cấp, đƣợc mua giá nội bộ, đƣợc thƣởng hiện 

vật... ra thị trƣờng, cộng với tệ tham ô, ăn cắp vật tƣ, hàng hoá của Nhà nƣớc cho 

thấy một lƣợng tiền hàng rất lớn của Nhà nƣớc đã bị thất thoát, để cho tƣ thƣơng 

giành quyền kiểm soát trong lúc ta có cả một bộ máy Nhà nƣớc với lực lƣợng hùng 

hậu
15

. Điều này cho thấy tình trạng rối loạn trong xã hội là rất lớn. 

Tuy chƣa đƣa ra những biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề tiền lƣơng, nhƣng 

những ý kiến của đồng chí Trƣờng-Chinh đã tác động tới Ban Chấp hành Trung 

ƣơng và Bộ Chính trị tích cực, khẩn trƣơng giải quyết vấn đề này. Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng ra một nghị quyết riêng "Một số vấn đề cấp bách 

trong công tác cải tiến quản lý kinh tế" nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất; 

ổn định và từng bƣớc cải thiện đời sống nhân dân lao động, trƣớc hết là công nhân, 

cán bộ và lực lƣợng vũ trang; điều tiết hợp lý thu nhập của các tầng lớp dân cƣ; 

củng cố nền tài chính quốc gia bảo đảm dự trữ nhà nƣớc, từng bƣớc tích luỹ cho 

công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa; thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực 

phân phối, lƣu thông
16

. 

Phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ƣơng báo hiệu cuộc tiến công vào mô hình và cơ chế tập trung quan liêu, 

hành chính bao cấp bắt đầu. 

Tuy nhiên, năm 1984, nhịp độ phát trển kinh tế ở nƣớc ta chậm hơn những năm 

1981-1982, năng suất, chất lƣợng, hiệu quả đều thấp, tiêu hao vật tƣ, năng lƣợng 

ngày càng lớn, giá thành tăng hơn năm trƣớc, giá cả thị trƣờng diễn biến phức tạp, 

bội chi ngân sách và bội chi tiền mặt quá nhiều. 

Trƣớc tình hình đó, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng, họp từ ngày 

11 đến 17-12-1984, bàn về Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 



1985 và Công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện, cho thấy sự cấp bách 

phải đổi mới cơ chế quản lý, chuyển từ cơ chế quản lý bao cấp sang hạch toán kinh 

doanh, phát huy quyền chủ động của các ngành, địa phƣơng và cơ sở. 

  

Phát biểu tại Hội nghị, với thái độ kiên quyết, một lần nữa đồng chí Trƣờng-Chinh 

nhấn mạnh: để tạo chuyển biến tích cực, chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ VI của Đảng, không có con đƣờng nào khác là phải nhanh chóng chuyển từ 

bao cấp sang hạch toán, kinh doanh, loại bỏ tính chất hình thức, giả tạo, khôi phục 

tính chân thực của mọi hoạt động kinh tế nhằm thực hiện bằng đƣợc bƣớc chuyển 

đổi
17

. Đồng chí kiến nghị các biện pháp là: 

- Từng bƣớc nhƣng khẩn trƣơng hạch toán đầy đủ giá thành sản phẩm, phản ánh 

đúng chi phí thật sự của sản xuất. Tính lại định mức và đơn giá một cách đúng đắn 

theo mặt bằng giá mới... 

- Sửa đổi tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hiện thời gây nhiều trở ngại nhƣ hạn chế kiều hối, 

không khuyến khích xuất khẩu, làm cho bù lỗ ngoại thƣơng trở thành bệnh kinh 

niên. Tỷ giá đó cũng không khuyến khích tiết kiệm vật tƣ nhập trong quá trình sản 

xuất, vì chi phí về vật tƣ nhập chiếm phần quá thấp trong giá trị của sản phẩm. 

- Tính lại giá bán vật tƣ nhập khẩu cũng nhƣ giá nguyên liệu trong nƣớc kể cả năng 

lƣợng. Đây là một biện pháp quan trọng, thiết thực để khuyến khích tiết kiệm vật 

tƣ, năng lƣợng. 

- Xác định đúng khấu hao về thiết bị, công trình, từ đó mà tính lại giá bán buôn xí 

nghiệp, giá bán buôn công nghiệp, và giá bán lẻ vật tƣ, hàng hoá. 

- Trong khi vẫn duy trì cung cấp một phần cho ngƣời ăn lƣơng và thu mua nông 

sản theo hợp đồng hai chiều, phải tính lại giá cung cấp và mức giá trao đổi với 



nông dân (cả giá mua nông sản và giá bán vật tƣ, hàng tiêu dùng, hoặc giá bán thực 

phẩm cho vùng cây công nghiệp...) cho phù hợp với mặt bằng giá mới. 

- Riêng phần mua của nông dân bằng tiền thì theo giá thoả thuận đúng với nghĩa 

của nó, không nên đặt giá mua quá thấp để nông dân bị lỗ, năm sau họ sẽ không 

sản xuất hoặc sản xuất ít đi và sẽ không có gì để bán cho Nhà nƣớc. 

- Định lại giá gia công thoả đáng cho khu vực tiểu thủ công nghiệp, bảo đảm sản 

xuất có lãi, nhằm khuyến khích tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh mẽ. 

Đồng chí chỉ rõ: những biện pháp này nhằm thiết lập mặt bằng giá mới để bãi bỏ 

bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh thật sự, chấm dứt bù lỗ ở một khu vực 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong mua và bán, trong bán buôn và bán lẻ tiến tới 

thanh toán tệ nạn tiêu cực phát sinh do chênh lệch giá
18

. 

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng chấp nhận ý kiến của đồng 

chí Trƣờng-Chinh và đƣa vào Nghị quyết Hội nghị. 

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng đã trình ra dự án tiền lƣơng để 

xem xét, nhƣng còn nhiều ý kiến khác nhau. Đồng chí Trƣờng-Chinh phát biểu cho 

rằng, phải giải quyết vấn đề tiền lƣơng trong mối quan hệ chung về giá - lƣơng -

 tiền. Quyết định cải tiến tiền lƣơng trƣớc thì chỉ sau một thời gian ngắn sẽ gặp 

vƣớng mắc khi quyết định mặt bằng giá mới. Nếu vì lƣơng mà giữ giá sẽ không 

đẩy đƣợc sản xuất lên, không nắm đƣợc hàng, đƣợc tl~n~ đời sống lại tiếp tục 

giảm sút. Đây là nhƣợc điểm cơ bản của đề án mà bài học kinh nghiệm của năm 

1981 vẫn còn đó - không giải quyết lƣơng tƣơng ứng với việc điều chỉnh giá - và 

đã phải khắc phục hậu quả của việc làm khập khiêng đó trong một thời gian dài 

nay không nên lặp lại khuyết điểm đó. 

Do vậy, cần giải quyết giá - lƣơng - tiền một cách đồng bộ, theo trình tự mà trƣớc 

hết là thiết lập mặt bằng mới về giá để từ đó tính toán lƣơng và tiền. Cần giải quyết 



lƣơng trên cơ sở hệ thống giá đƣợc thiết lập, không làm ngƣợc lại là chỉ xét một số 

giá bán lẻ liên quan trực tiếp đến tiền lƣơng. Cải tiến tiền lƣơng không chỉ nhằm 

vào đời sống mà trƣớc hết nhằm đẩy mạnh sản xuất, tăng cƣờng quản lý thị trƣờng, 

thực hiện một bƣớc phân phối theo lao động. Hơn nữa, giải quyết tiền lƣơng cũng 

không nhằm mục đích gì khác hơn là bảo đảm tái sản xuất sức lao động của ngƣời 

ăn lƣơng
19
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Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng nhất trí với ý kiến và theo đề 

nghị của đồng chí Trƣờng-Chinh đã thành lập Tiểu ban nghiên cứu giá - lương - 

tiền để chuẩn bị đề án tổng hợp trình Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 

ƣơng để giải quyết đồng bộ cả ba vấn đề này. 

Sau Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng, nhiều địa phƣơng triển khai 

thực hiện nghị quyết khá tích cực. Một số tỉnh, thành, đặc biệt là các tỉnh, thành 

phía Nam, bƣớc đầu làm thử bù giá vào lƣơng và tính đủ giá thành vào sản phẩm 

đã hứa hẹn một sự đổi mới và phát triển lành mạnh. Nhƣng lúc này vẫn còn diễn ra 

hiện tƣợng chuyển biến nửa vời, không đồng bộ, tƣ tƣởng chƣa dứt khoát, còn do 

dự, nên kết quả đạt đƣợc không nhƣ mong muốn. 

Để đánh giá đúng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ƣơng, đồng chí Trƣờng-Chinh lại quyết định đi khảo sát thực tế 

ở tỉnh Nghĩa Bình
20

 và Quảng Nam - Đà Nẵng - nơi có nhiều thế mạnh về kinh tế 

và có những điển hình tốt trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, 

bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Từ ngày 16 đến 19-1-1985, đồng chí trở lại làm việc với Thành uỷ Thành phế Hồ 

Chí Minh, nơi đi đầu trong cả nƣớc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ sáu, bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng nhanh chóng tích cực và sáng 

tạo. Đồng chí đi thăm một số nhà máy, xí nghiệp đã áp dụng phƣơng thức sản xuất 

mới, thăm một số nông trại bắt đầu làm thí điểm, những nơi có triển vọng phát 



triển ở Thành phố Hồ Chí Minh Từ ngày 23 đến 24-1-1985, lần thứ hai, đồng chí 

trở lại làm việc ở Long An. 

Trong những ngày cuối tháng Giêng, đồng chí khảo sát ở tỉnh An Giang và Đồng 

Tháp. 

Từ ngày 3 đến 5-2-1985, đồng chí làm việc tại tỉnh Cần Thơ
21

. 

Chuyến đi nghiên cứu khảo sát thực tế kéo dài ba tuần lễ lần này ở năm tỉnh, thành 

phía nam đã giúp đồng chí Trƣờng-Chinh nhìn thấy sự thật trong phát triển kinh tế 

của nƣớc ta; lựa chọn và trân trọng những sáng kiến của các địa phƣơng, của nhân 

dân để tìm đƣợc câu trả lời thích đáng cho con đƣờng đi lên của đất nƣớc. Đây là 

cơ sở thực tiễn hết sức sinh động tạo ra chuyển biến có tính chất bƣớc ngoặt trong 

tƣ duy đổi mới và sáng tạo của đồng chí Trƣờng-Chinh. 

Trở về miền Bắc, ngày 23-3-1985, đồng chí đi thăm Nhà máy Cơ khí nông nghiệp 

Hà Sơn Bình. 

Ngày l-4-1985, đồng chí đến thăm huyện Đan Phƣợng, Hà Nội. 

Từ ngày 23 đến 26 và từ ngày 29 đến 30-4-1985, đồng chí Trƣờng-Chinh dự họp 

hai hội nghị Bộ Chính trị bàn về chuẩn bị đề án giá - lƣơng - tiền và vấn đề cân đối 

lƣơng thực sáu tháng đầu năm 1985. 

Từ ngày 13 đến 31-5-1985, đồng chí lại dự hai cuộc họp nữa của Bộ Chính trị bàn 

về giá - lƣơng - tiền để chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng khoá V. 

Trong cuộc họp Bộ Chính trị từ ngày 13 đến 15-5-1985, đồng chí Trƣờng-Chinh 

có bài phát biểu phân tích tính chất nửa vời, không đồng bộ của việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng và rút 

ra bài học lớn nhất từ thực tế của những năm qua, đó là: đến lúc phải dứt khoát bãi 

bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, phải mổ xẻ và loại bỏ cái nhọt nguy hiểm này càng 



sớm càng tốt. Đồng chí đề nghị lần này phải dứt khoát chuyển, dù khó khăn bao 

nhiêu cũng kiên quyết khắc phục cho bằng đƣợc, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với 

mọi tình huống, tìm cách sửa chữa, uốn nắn những khuyết điểm, lệch lạc có thể 

xảy ra trong quá trình thực hiện trên cơ sở bãi bỏ quan liêu bao cấp chuyển hẳn 

sang hạch toán kinh doanh. Bãi bỏ bao cấp từng phần, chuyển sang hạch toán kinh 

doanh từng phần là việc làm nửa vời, thực chất là vẫn duy trì bao cấp, sẽ đƣa tới 

nguy cơ lại diễn ra tình hình nhƣ từ năm 1981. Nếu do dự sẽ bị thực tế bỏ xa và 

lâm vào tình trạng hoàn toàn bị động trƣớc sự phát triển nhanh chóng của tình 

hình. 

Đồng chí khẳng định, đến lúc phải từ bỏ phƣơng thức cung cấp hiện vật trực tiếp, 

thay vào đó là cách trả lƣơng bằng tiền... Đây là một bƣớc tiến lớn trong quan niệm 

và cách phân phối, nó phù hợp với bƣớc chuyển sang cơ chế mới; là cách thật sự 

phát huy quyền làm chủ của ngƣời lao động trên thực tế. Cách làm này sẽ giảm 

đƣợc nhu cầu giả tạo, căng thẳng về hàng, giữ cho quỹ hàng hóa đỡ bị thất thoát ra 

thị trƣờng tự do. 

Để giải quyết đúng đắn vấn đề lƣơng, đồng chí đề nghị trƣớc hết phải xử lý hợp lý 

vấn đề giá, đó là phải nhanh chóng chuyển về hệ thống một giá trên toàn bộ nền 

kinh tế, cả trong sản xuất và trong phân phối, lƣu thông, cả trong mua và bán. Phải 

xác định hệ thống một giá, lấy giá thóc thoả thuận làm giá chuẩn, qua đó mà xác 

định giá một số vật tƣ chủ yếu để định ra tỷ giá hối đoái. Trên cơ sở một số giá 

chuẩn đƣợc xác định sẽ hình thành mặt bằng giá mới để từ đó thiết lập hệ thống 

tiền lƣơng chung cho cả nƣớc và theo chỉ số giá mà điều chỉnh tiền lƣơng, điều 

chỉnh phụ cấp một cách tƣơng ứng, tùy theo tình hình cụ thể. Đơn phƣơng giải 

quyết vấn đề lƣơng mà không trên cơ sở xử lý mặt bằng giá, hoặc ngƣợc lại, hậu 

quả sẽ nhƣ đợt điều chỉnh giá cuối năm 1981. Đây là hai việc có liên quan chặt 

chẽ, ràng buộc lẫn nhau trong một thể thống nhất và phải tiến hành đồng thời. Nếu 



không cải tiến giá - lƣơng - tiền, hoặc chỉ làm nửa vời thì hạch toán kinh doanh vẫn 

chỉ là giả tạo, không thể phản ánh hiệu quả thật sự, không thể tiến hành hạch toán 

kinh doanh đƣợc. Song, nếu chỉ điều chỉnh giá - lƣơng - tiền trên cơ sở duy trì bao 

cấp mà không tiến hành hạch toán kinh doanh, tình hình rối ren sẽ lặp lại nhƣ mấy 

năm trƣớc
22
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Đồng chí Trƣờng-Chinh nhắc lại các quan điểm kinh tế chính trị học Mác - Lênin, 

đã từng bị lãng quên, đó là giá cả, tiền lƣơng, tài chính, tiền tệ, trƣớc hết là những 

vấn đề của sản xuất, gắn chặt với mọi khâu của quá trình sản xuất. Nó nằm trƣớc, 

trong và sau sản xuất để bảo đảm cho quá trình tái sản xuất tiếp theo. Những vấn 

đề lý luận này dƣờng nhƣ ai cũng biết, nhƣng đến khi thực hiện lại tách giá -

lƣơng - tiền ra khỏi quá trình sản xuất
23

. 

Trƣớc những khó khăn ngày càng tăng của nền kinh tế, lúc này có ý kiến muốn 

quay về chính sách hai giá. Đồng chí Trƣờng-Chinh kiên quyết bác bỏ ý kiến đó và 

cho rằng làm nhƣ vậy chênh lệch giá sẽ lại phát sinh, tiêu cực lại tăng lên, hàng - 

tiền lại thất thoát, lại đƣa xã hội đi thụt lùi và tiếp tục mắc sai lầm của thời kỳ bao 

cấp. Đồng chí đề nghị phải kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, giữ cho đƣợc 

chính sách một giá và phải phấn đấu để năm 1986 là năm ra đời và xác lập cơ chế 

một giá. Việc mở rộng, hoàn chỉnh cơ chế đó sẽ làm dần trong thời gian tiếp theo. 

Từ ngày 11 đến 17-6-1985, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng họp 

với nội dung quan trọng đặc biệt là quyết định việc cải cách một bƣớc về giá, tiền 

lƣơng, tài chính và tiền tệ để bãi bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp trong giá và 

lƣơng để chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế 

hoạch hóa. Theo sự ủy nhiệm của đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Trƣờng-Chinh đã 

chủ trì điều khiển Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh xác định ngay: Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng sẽ chấm dứt thời kỳ điều khiển nền kinh tế 



bằng những mệnh lệnh hành chính, biểu hiện đặc trƣng của cách quản lý tập trung 

quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang thời kỳ điều khiển nền kinh tế trên cơ sở vận 

dụng đúng đắn các quy luật khách quan, thông qua kế hoạch hoá gắn với hạch toán 

kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Trung 

ƣơng có nghị quyết nhất trí về nguyên tắc để thật sự chuyển sang hạch toán kinh 

doanh, cần đƣa đủ ở đầu vào có chính sách ở đầu ra khi bán lẻ, thi hành chính sách 

một giá trên toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. 

Nói rõ quan điểm về mối quan hệ giữa đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và đổi mới 

hệ thống chính trị, đồng chí cho rằng chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ 

nghĩa, một vấn đề có tầm quan trọng quyết định là tổ chức bộ máy và công tác cán 

bộ. Cần tiến hành ngay việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, 

trƣớc hết đối với những bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Nếu không làm nhƣ vậy, sẽ khó vƣợt qua và thoát khỏi tình hình khó khăn 

gay gắt lúc này. 

Đồng chí chỉ rõ: trong nhiều năm qua, chúng ta đã lập ra bộ máy rất cồng kềnh để 

đáp ứng yêu cầu của chế độ quan liêu, bao cấp. Mặc dù đã nhiều lần khẳng định 

phải tinh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế, song trên thực tế, cùng với chế độ bao 

cấp, bộ máy cứ tiếp tục phình ra và từ đó đẻ ra nhiều tiêu cực. Bộ máy rất lớn, 

nhƣng không kiểm soát đƣợc nền kinh tế - xã hội, các bộ phận trong bộ máy đó lại 

chồng chéo về chức năng, mất khả năng cơ động, linh hoạt đối phó với các tình 

huống... Bộ máy đó thích ứng với chế độ tập trung quan liêu, bao cấp, nhƣng 

chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh thì không phù hợp, nó đòi hỏi một bộ 

máy tƣơng ứng với nó: gọn nhẹ, năng động, hƣớng vào năng suất, chất lƣợng, hiệu 

quả. Kiến trúc thƣợng tầng phải thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế. Do 

vậy, chuyển từ bao cấp sang kinh doanh thì việc tinh giản biên chế, bố trí đúng 

việc, đúng ngƣời là một tất yếu khách quan
24
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Đến Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng, với quan niệm trên, đồng 

chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ hơn tính tất yếu khách quan và yêu cầu cấp bách của đổi 

mới chính trị, kiện toàn tổ chức, bộ máy và sự tác động tích cực của nó đối với đổi 

mới tƣ duy kinh tế. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng 

coi việc giải quyết giá - lƣơng - tiền là khâu đột phá có tính quyết định để chuyển 

hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, là cái mốc đánh dấu 

bƣớc trƣởng thành của Đảng ta trên mặt trận kinh tế. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng 

xác định phƣơng châm trong tình hình kinh tế đang trong quá trình chuyển biến, 

chƣa ổn định, thì thấy cần phải làm ngay, làm tích cực, khẩn trương, kiên quyết, 

nhưng phải tính toán kỹ lưỡng các phương án vững chắc gắn liền với việc phát 

triển sản xuất, xây dựng và hoàn chỉnh cơ chế quản lý mới. Nghị quyết cũng chỉ 

rõ: "Các chủ trương và việc tổ chức thực hiện ngay trong mỗi bước phải đồng 

bộ, quán triệt quan điểm xóa bỏ quan liêu bao cấp"
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Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng giao cho Bộ Chính trị ban hành nghị quyết để cụ 

thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa V) là sự đổi mới tƣ 

duy trên lĩnh vực lƣu thông, phân phối với nét nổi bật là thừa nhận sản xuất hàng 

hóa và những quy luật của sản xuất hàng hóa. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng nhƣ một luồng gió 

hồi sinh thổi đi khắp nƣớc tạo ra sức sống mãnh liệt trong các hoạt động của toàn 

xã hội. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nƣớc đón nhận Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng với thái độ đồng tình, phấn khởi, 

tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ƣơng. Đây là nghị quyết đƣợc 

triển khai nhanh và đi vào lòng dân có khí thế nhất. 

Cuối tháng 7 đầu tháng 8-1985, đồng chí Trƣờng-Chinh đi thăm tỉnh Lâm Đồng và 

công trình thuỷ điện Trị An. Phát biểu với Tỉnh uỷ Lâm Đồng về thực hiện Nghị 



quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng (khoá V), đồng chí nói: 

Bên cạnh mềm tin tƣởng, phấn khởi một số đồng chí còn những băn khoăn, lo lắng 

về tiền, hàng, giá cả, về tổ chức và cán bộ. Đó là điều khó tránh khỏi khi chúng ta 

từ bỏ những thói quen cũ, chuẩn bị bƣớc vào một thời kỳ mới. Cơ chế mới, hạch 

toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình hình thành. Không 

ai mang lại cơ chế mới cho ta mà chính chúng ta phải tự xây dựng và hoàn chỉnh 

cơ chế mới đó. Vì vậy, trong bƣớc đầu thực hiện, tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Song, chúng ta dứt khoát không ngập ngừng, chờ đợi, phải tin tƣởng, phải lạc quan 

cách mạng
26
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Từ Lâm Đồng trở về Hà Nội, đồng chí lại đi nghiên cứu tình hình thực tế ở các tỉnh 

phía bắc: từ ngày 15 đến 18-8-1985, đồng chí đi thăm tỉnh Thanh Hoá và từ ngày 

19 đến 22-8-1985, thăm tỉnh Nghệ Tĩnh. 

Từ ngày 5 đến 6-8-1985, Bộ Chính trị họp bàn và quyết định một số vấn đề cụ thể 

về giá - lƣơng - tiền, ra dự thảo Nghị quyết số 93 của Bộ Chính trị về phê chuẩn 

mức giá mua thóc, bán vật tƣ nông nghiệp, tỷ giá kết toán, bán buôn một số vật tƣ 

cơ bản, cƣớc vận tải, giá bán lẻ, phê chuẩn mức lƣơng, phụ cấp và trợ cấp xã hội
27

. 

Ngày 10-8-1985, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 28-NQ/TW về việc phê chuẩn các 

phƣơng án giá và lƣơng, đƣa ra kế hoạch thay đổi hệ thống giá của Nhà nƣớc, 

trƣớc hết phải lấy thóc làm chuẩn và chỉ rõ việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng là một quá trình phấn đấu toàn diện, đồng bộ, 

kiên quyết, khẩn trƣơng, có bƣớc đi vững chắc; việc tính đủ chi phí, xóa bỏ bao 

cấp, xóa bỏ bù lỗ trong nền kinh tế quốc dân cũng phải làm từng bƣớc, phù hợp với 

tình hình cụ thể trƣớc mắt, tiến lên thực hiện đầy đủ các nguyên tắc mà Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Trung ƣơng đề ra"
28
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Nhƣng vào nửa sau tháng 8-1985, tình hình đột nhiên có sự thay đổi so với phƣơng 

châm của Nghị quyết 28, việc đổi tiền và sửa đổi giá đƣợc đặt ra ngay. 



Ngày 29-8-1985, trƣớc tình hình đó, đồng chí Trƣờng-Chinh gửi thƣ đến các đồng 

chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, Tố Hữu, Đỗ Mƣời, phân tích tình 

hình và đề nghị không đổi tiền. Bức thƣ có đoạn: 

"...Riêng về tiền, sắp tới có 12 tỷ đồng tiền mới, tƣơng đƣơng với 120 tỷ đồng hiện 

nay. So với lƣơng mới và giá mới sắp tới thì số tiền đó là chƣa đủ, tiền sẽ tiếp tục 

căng thẳng. Nên chăng đề nghị các anh tính lại, không đổi tiền mà cho lƣu hành 

song song hai đồng tiền với tỷ lệ: 1 đồng mới ăn 10 đồng cũ. Nhƣ vậy, có thêm 

hơn 60 tỷ đồng hiện nay cứ cho tiếp tục lƣu hành, lặng lẽ thu hồi và hủy dần khi có 

tiền mới về tiếp, tránh đƣợc căng thẳng về tiền mặt, bảo đảm yêu cầu của sản xuất 

thu mua, kinh doanh đang chuyển theo cơ chế mới, không gây xáo trộn về tâm lý". 

"Đổi tiền thì có thể thu hồi đƣợc một số, song theo tôi biết thì yếu tố bất ngờ trong 

đổi tiền đến nay không còn nữa; một số ngƣời có nhiều tiền bất chính đã phân tán 

rồi, chắc không làm đƣợc bao nhiêu. Còn đối với ngƣời có nhiều tiền do lao động 

chính đáng nhƣ sản xuất giỏi, do đi công tác chuyên gia, đi lao động ở nƣớc ngoài 

mà xử lý không phù hợp sẽ thành vấn đề không lợi. Tốt hơn là giao cho các cơ 

quan có trách nhiệm đi sâu đánh trúng bọn làm ăn bất chính, bọn phá hoại, đầu cơ, 

buôn lậu... có nhiều tiền, không làm tràn lan trên diện rộng". 

"Có nhiều việc lớn phải gỡ ra, phải làm lần lƣợt, sức ta có hạn mà làm liền một lúc 

sẽ phân tán lực lƣợng. Đổi tiền ngay bây giờ thì sẽ dồn sức vào việc xử lý có tính 

chất kỹ thuật mà không tập trung... lực lƣợng vào cuộc vận động để bãi bỏ quan 

liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán, kinh doanh, đặc biệt là trong khu vực sản 

xuất". 

"Chúng ta sẽ làm cải cách tiền tệ vào một thời gian khác thích hợp hơn;... lúc đó 

có điều kiện tốt hơn để làm, không bị rối và làm tập trung một việc dứt điểm sẽ giữ 

đƣợc bí mật. Nhƣ vậy tốt hơn nhiều. Nhân đây, tôi xin nhắc lại một đề nghị về việc 

cần sớm tổ chức tự in lấy tiền để chủ động về tiền tệ". 



"...Trên đây là một số đề nghị để các anh xem xét và cho ý kiến..."
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Thƣ của đồng chí Trƣờng-Chinh gửi đi và chƣa đƣợc trả lời. 

Trong cuộc họp Bộ Chính trị ngày 1-9-1985, đồng chí Trƣờng-Chinh nhắc lại đề 

nghị nhƣ trong thƣ một lần nữa, nhƣng mọi việc đã chuẩn bị xong và không thể 

dừng lại đƣợc. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng và Nghị quyết 28 của 

Bộ Chính trị mới đƣợc thực hiện, vấn đề bù giá vào lƣơng chƣa đƣợc tổng kết rút 

kinh nghiệm, nhƣng đầu tháng 9-1985 lại có phƣơng án sửa đổi giá, tức là hạ thấp 

giá vật tƣ, hạ thấp khấu hao cơ bản và hạ thấp tỷ lệ giá kết toán nội bộ để cho sản 

xuất có thể chịu đựng đƣợc. 

Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 12-9-1985, đồng chí Trƣờng-Chinh phân tích và 

chỉ ra thực chất của phƣơng án sửa đổi giá là từ bao cấp nhiều giảm xuống bao cấp 

ít, từ bao cấp tràn lan chuyển sang bao cấp một phần. Đồng chí thông báo cho Bộ 

Chính trị biết nhiều nơi phàn nàn rằng: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ƣơng đã mở cổng, nhƣng các chính sách, thể lệ, quy định hiện hành về 

kế hoạch, vật giá, vật tƣ tài chính, ngân hàng v.v. vẫn chƣa đƣợc sửa đổi hoặc sửa 

đổi rất ít đang tiếp tục trói buộc cơ sở. Đồng chí đề nghị Bộ Chính trị phê chuẩn đề 

nghị sửa đổi phƣơng án giá mà Thƣờng vụ Hội đồng Bộ trƣởng và Ban Bí thƣ đã 

chuẩn bị và trình ra lần này, nhƣng chỉ có thể xem đó là những số liệu tạm thời để 

các cơ sở, xí nghiệp căn cứ vào đó mà tiến hành sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, 

chuẩn bị ngay một Hội nghị Bộ Chính trị để bàn và ra nghị quyết về quyền chủ 

động cho cơ sở xí nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan có liên quan cần 

khẩn trƣơng xây dựng chính sách mới nhằm thực hiện nghị quyết đó của Bộ Chính 

trị
30
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Phƣơng án sửa đổi giá trong cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 12-9-1985 báo hiệu 

sự bùng nổ của cuộc tổng điều chỉnh giá lƣơng và đi kèm là sự kiện đổi tiền ngày 

14-9-1985 làm chấn động cả nƣớc. 

Sáng ngày 13-9-1985, chấp hành quyết định của Bộ Chính trị, nhân danh Chủ tịch 

Hội đồng Nhà nƣớc, đồng chí Trƣờng-Chinh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về việc 

phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ. 

Ngày 14-9-1985, cuộc tổng điều chỉnh giá - lƣơng - tiền lần thứ hai bắt đầu bằng 

việc đổi tiền, ban hành một số giá mới, xoá bỏ hoàn toàn cung cấp và chế độ tem 

phiếu, chỉ giữ lại sổ gạo cho những ngƣời ăn lƣơng. Chủ trƣơng đổi tiền nhằm tăng 

khả năng chi trả của ngân hàng, bảo đảm yêu cầu đủ tiền cho tăng lƣơng, tăng giá. 

Nhƣng việc thu đổi tiền đã mắc phải nhiều khuyết điểm: kế hoạch bị lộ sớm, nhiều 

nơi bị lộ cả về thời gian và mức đổi. Mức đổi cho hộ độc thân và cá nhân quá cao, 

do đó tạo kẽ hở cho bọn đầu cơ và kẻ xấu lợi dụng phân tán tiền mua vét hàng làm 

rối loạn thị trƣờng, giá cả và trật tự xã hội. Sau đổi tiền, giá cả tăng lên 10 lần, tạo 

ra nguyên nhân lạm phát, ảnh hƣởng tới sản xuất đời sống và gây lo lắng trong 

nhân dân. 

Ngày 29 tháng 10 và 1-11-1985, Bộ Chính trị nghe thƣờng vụ Hội đồng Bộ trƣởng 

và Ban Bí thƣ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ƣơng và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về giá -

 lƣơng - tiền
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Trong các ngày 5 đến 7; 14 đến 16 tháng 11; 4 đến 6-12-1985, Bộ Chính trị họp 

bàn về phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, mục tiêu chủ yếu của kế 

hoạch năm năm 1986-1990 chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 

Trung ƣơng
32
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Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ƣơng, họp từ ngày 9 đến 16-12-1985, 

nhằm kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch nhà nƣớc năm 1985 và bàn về phƣơng 

hƣớng kế hoạch năm 1986, đã kiểm điểm sâu sắc những sai lầm trong việc thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng và Nghị quyết 

28 của Bộ Chính trị. 

Tại Hội nghị này, đồng chí Trƣờng-Chinh đã phân tích và chỉ rõ các sai lầm, 

khuyết điểm đó nhƣ sau: 

Một là, tách rời giữa xoá bỏ bao cấp với xoá bỏ tập trung quan liêu ngay trong 

từng bƣớc, điều chỉnh một bƣớc giá - lƣơng - tiền không tiến hành đồng thời với 

việc mở rộng một bƣớc quyền chủ động của cơ sở để chuyển sang hạch toán kinh 

doanh... Đã bƣớc một bƣớc dài trong giảm bớt bao cấp, nhƣng gần nhƣ chƣa nhích 

đƣợc bƣớc nào trong giảm bớt tập trung quan liêu, gây nên tình trạng mất thăng 

bằng nghiêm trọng. Nhƣ vậy, đã nặng về điều chỉnh mặt bằng giá và lƣơng mà coi 

nhẹ đổi mới cơ chế quản lý. 

Hai là, mất đồng bộ trong việc ra chủ trƣơng mới với việc bố trí ngƣời thực hiện. 

Chủ trƣơng mới xoá bỏ quan liêu, bao cấp, chuyển dứt khoát sang hạch toán kinh 

doanh xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi ngƣời thực hiện phải thông suốt về quan điểm, 

nhiệt tình, luôn luôn tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn để thực hiện tốt. Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng có đề cập đến vấn đề này, 

song trên thực tế chúng ta không làm đúng nhƣ vậy. 

Ba là, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng chƣa đƣợc 

triển khai thực hiện tốt, cơ chế quản lý mới chƣa đƣợc hình thành, chúng ta đã tiến 

hành đổi tiền trong thế bị động. Có thể giải quyết việc thiếu tiền theo cách khác. 

Khi đổi tiền lại mắc nhiều khuyết điểm cả về phƣơng pháp và nghiệp vụ; không 

xuất phát từ yêu cầu thúc đẩy sản xuất mà thiên về yêu cầu quản lý tiền mặt theo 

kiểu tập trung quan liêu. 



Đồng chí cho rằng, từ cách nghĩ chủ quan, ta đã nhảy từ cực nọ sang cực kia: trƣớc 

kia, định giá rất thấp, tạo ra chênh lệch giá rất lớn, gây thiệt hại cho Nhà nƣớc, làm 

phát sinh nhiều tiêu cực; nay lại sửa bằng cách ngay một lúc tăng giá lên rất nhiều 

lần, đội giá thị trƣờng trong khi hầu nhƣ chƣa đi đƣợc bƣớc nào chống tập trung 

quan liêu trong sản xuất và quản lý. Kết quả là, ta đã đem hết tất cả những định 

mức và chi phí bất hợp lý lâu nay nhân với giá mới và tiền lƣơng mới, nên giá 

thành vống lên rất cao, không mua đƣợc cũng không bán đƣợc, gây đình đốn sản 

xuất, bế tắc lƣu thông, tiền vừa đổi đã mất giá ngay, ảnh hƣởng trực tiếp đến đời 

sống nhân dân, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nƣớc. 

Trên cơ sở phân tích sai lầm, khuyết điểm nhƣ trên, đồng chí Trƣờng-Chinh rút ra 

kết luận có tính chất phƣơng pháp luận: về tƣ tƣởng chiến lƣợc, phải triệt để xoá 

bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ 

nghĩa; song về sách lƣợc, trong mỗi bƣớc đi, cần có tính toán, cân nhắc cẩn thận.   

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ƣơng, vấn đề một giá và hai giá 

lại đƣợc đặt ra một cách gay gắt. Đồng chí Trƣờng-Chinh phân tích rõ việc có thể 

điều chỉnh một số giá, điều chỉnh phụ cấp tiền lƣơng, nhƣng không thể thay đổi 

toàn bộ hệ thống giá đã hình thành, vì nhƣ vậy sẽ làm cho tình hình càng thêm 

rối. Theo đồng chí, vấn đề quan trọng nhất là thay đổi ngay cách làm hiện nay vẫn 

theo kiểu tập trung quan liêu, trên ngôi bàn định giá từ một trung tâm, tiếp tục xa 

thực tế và không chịu trách nhiệm gì về những quyết định của mình, dƣới thì hoặc 

phải chờ đợi, không mua, không bán, không sản xuất đƣợc, hoặc để hoàn thành 

nhiệm vụ, chỉ tiêu đƣợc giao thì phải "trợ giá", "kê hàng", "mua chui" và "bán 

chui", tình hình sẽ tiếp tục rối, không gỡ ra đƣợc
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Đồng chí phân tích rõ, nƣớc ta chƣa trải qua một nền sản xuất hàng hóa phát triển 

(miền Nam có chừng nào, miền Bắc rất ít), sản xuất nhỏ mang tính tự cấp, tự túc 

khép kín còn đang in dấu khá rõ trong nền kinh tế. Vì vậy, ta càng phải ra sức phát 



triển sản xuất hàng hóa, cả trong nông nghiệp cũng nhƣ trong công nghiệp; hệ 

thống lƣu thông phải đƣợc tổ chức thích ứng với nền sản xuất hàng hóa đó. Nhà 

nƣớc ta cần và hoàn toàn có khả năng kiểm soát, chỉ đạo, hƣớng dẫn và chi phối 

nền sản xuất hàng hóa thông qua kế hoạch hóa, hợp đồng kinh tế, hệ thống pháp 

luật, hệ thống chính sách. Sự kiểm soát, quản lý hƣớng dẫn đó phải nhằm mục tiêu 

làm cho sản xuất hàng hóa phát triển với năng suất, chất lƣợng và hiệu quả ngày 

càng cao giá thành ngày càng hạ, hàng hóa ngày càng trở nên phong phú, dồi dào 

về chủng loại và khối lƣợng, theo đúng quỹ đạo đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Cần phải xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ do tình hình thực tế của giai đoạn hiện 

nay đề ra, phải giải quyết để có thái độ đối với sản xuất hàng hóa, đối với việc sử 

dụng quan hệ hàng hóa - tiền tệ, đối với thị trƣờng, đối với vấn đề liên minh công 

nông... và hàng loạt vấn đề khác. Giải quyết đúng thì đất nƣớc ra khỏi khó khăn, 

ngƣợc lại, có thể lâm vào tình trạng khó khăn hơn nữa. Đồng chí Trƣờng-Chinh đặt 

vấn đề: "các thành phần kinh tế ở nƣớc ta có vị trí, vai trò khác nhau trong nền 

kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhƣng có mục đích giống nhau là làm cho dân giàu, nƣớc 

mạnh nên phải thay đổi những quan niệm, định kiến và sự phân biệt đối xử tồn tại 

lâu nay trong xã hội ta về lao động ở các khu vực kinh tế khác nhau. Điều này phải 

đƣợc thể hiện trong chính sách: không phân biệt đối xử, mọi thành phần kinh tế, 

mọi công dân đều bình đẳng trƣớc pháp luật, thực hiện quyền làm chủ của mình. 

Đó chính là thực hiện công bằng xã hội"
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Đồng chí Trƣờng-Chinh còn trình bày rõ quan điểm về kiện toàn bộ máy nhà nƣớc, 

việc tách chức năng quan lý hành chính ra khỏi chức năng quản lý sản xuất, kinh 

doanh và cho rằng phải làm rõ khái niệm, nội dung, giới hạn của quản lý hành 

chính để bảo đảm cho Nhà nƣớc giữ vững đƣợc quyền điều hành, kiểm soát hoạt 

động của toàn bộ nền kinh tế, bảo đảm luật pháp đƣợc thi hành nghiêm minh, định 

ra chiến lƣợc phát triển ở từng địa phƣơng, từng ngành và trong cả nƣớc... Chức 



năng quản lý sản xuất, kinh doanh giao cho cơ sở, xí nghiệp, liên hiệp xí nghiệp, 

các công ty, tổng công ty kinh doanh. Thực hiện chức năng quản lý sản xuất, kinh 

doanh, các đơn vị kinh tế phải nghiêm chỉnh thi hành pháp luật của Nhà nƣớc, thực 

hiện tốt kế hoạch thông qua hợp đồng kinh tế, tìm mọi cách khắc phục khó khăn, 

bảo đảm làm ăn có lãi, góp phần tích lũy cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất 

nƣớc
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Công tác kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ƣơng còn tiếp tục ở các cuộc họp Bộ Chính trị sau Hội nghị lần thứ 

chín Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Từ ngày 20 đến 25-1-1986, Bộ Chính trị đã họp để chuẩn bị ra Nghị quyết 31 về 

những biện pháp cấp bách nhằm thực hiện đúng đắn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ƣơng. Đồng chí Trƣờng-Chinh phát biểu phân tích kỹ 

các nguyên nhân dẫn tới sai lầm khi vội vàng đổi tiền và bác bỏ ý kiến biện hộ cho 

việc đổi tiền là do thiếu đền bù giá vào lƣơng. Đồng thời, xác định rằng, dự kiến 

đổi tiền đã có từ sớm (khoảng tháng 3-1985) trƣớc khi tiến hành bù giá vào lƣơng 

và không phải vì bù giá vào lƣơng mới đẻ ra đổi tiền. Đồng chí cũng nhắc lại việc 

đổi tiền hoàn toàn không phải là biện pháp bắt buộc duy nhất trong tình hình vừa 

qua và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng không có yêu 

cầu bắt buộc phải đổi tiền. Đó là một việc ngoài dự kiến của Trung ƣơng
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Đồng chí cảnh báo: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng 

vừa đƣợc Trung ƣơng biểu quyết thông qua hôm trƣớc, trong đó nêu rõ chủ trƣơng 

bù giá vào lƣơng, thì ngày hôm sau đã có ý kiến yêu cầu sửa ý đó trong Nghị quyết 

nhằm ngăn không để cho các địa phƣơng làm. Trong thực tế, Nghị quyết đã bị sửa 

theo hƣớng hạn chế việc mở rộng bù giá vào lƣơng. Cái sai lớn nhất bắt nguồn 

ngay từ đó, sai cả về nhận thức, bước đi, cách làm, sai cả về nguyên tắc tập trung 

dân chủ trong sinh hoạt đảng, coi ý kiến của một số đồng chí cao hơn ý kiến của 



Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương. Từ bƣớc thứ nhất, bù giá vào lƣơng 

làm chƣa đúng mức đã đi quá nhanh sang bƣớc thứ hai (tức là việc đổi tiền và tổng 

điều chỉnh giá với mức độ rất cao) trong tƣ thế chƣa đƣợc chuẩn bị sẵn sàng, vì 

vậy mà bị động và rối ren, suốt từ đó đến nay
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Thực tế đó cho thấy, cuộc đấu tranh giữa cái cũ và mới hết sức phức tạp. Ngay khi 

Nghị quyết Trung ƣơng và Nghị quyết Bộ Chính trị đã đƣợc ban hành, nhƣng các 

quan điểm khác nhau vẫn dai dẳng tồn tại và khi quan điểm chƣa nhất trí thì hành 

động không thống nhất. 

Tiếp tục trình bày ý kiến tại Hội nghị này về việc tách hai chức năng trong quản lý 

hành chính với quản lý sản xuất và phê phán cơ chế định giá tập trung quan liêu, 

đồng chí Trƣờng-Chinh cho rằng: vì cơ chế đó mà các nơi đã tìm ra giải pháp "an 

toàn" nhất là giữ hàng không bán. Do đó, hàng trong lƣu thông vốn đã ít, càng trở 

nên khan hiếm hơn; sự căng thẳng do thiếu hàng có một phần, nhƣng nạn săn lùng 

và găm hàng phổ biến làm cho mức độ căng thẳng về hàng hóa càng trở nên 

nghiêm trọng. Có thể nói, thông qua việc giữ hàng, chờ giá, thƣơng nghiệp quốc 

doanh mặc nhiên trở thành ngƣời tích trữ lớn nhất, bỏ trống trận địa gần nhƣ để 

cho thị trƣờng mặc sức trôi nổi. 

Tình trạng này là do cơ chế của ta thiếu năng động, chính sách tiếp tục gò bó làm 

cho lƣu thông bế tắc, không điều hòa đƣợc hàng từ chỗ thừa đến chỗ thiếu, từ nơi 

có nhu cầu ít đến nơi có nhu cầu cao. Tính năng động trong kinh doanh quá yếu, 

tiêu cực trong nội bộ còn rất nhiều: cộng thêm tình trạng chia cắt thị trƣờng làm 

cho giá cả ở mỗi nơi mỗi khác, không hình thành đƣợc thị trƣờng thống nhất ngay 

trong từng khu vực, khiến cho tiền - hàng ngày càng mất cân đối, cung - cầu ngày 

càng thêm căng thẳng, nhất là ở các trung tâm kinh tế nhƣ Hà Nội, Hải Phòng và 

Thành phố Hồ Chí Minh. 



Cuối năm 1985, đầu 1986, tình hình kinh tế - xã hội càng khó khăn, đòi hỏi Đảng 

và Nhà nƣớc phải đánh giá đúng và có biện pháp xử lý kiên quyết, đúng đắn nhằm 

xoay chuyển tình thế, đƣa hoạt động kinh tế - xã hội tiến lên theo hƣớng các Nghị 

quyết lần thứ sáu, bảy và tám Ban Chấp hành Trung ƣơng đã đề ra. 

Ngày 24-2-1986, Bộ Chính trị họp và ra Nghị quyết 31 về những biện pháp cấp 

bách nhằm thực hiện đúng đắn Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ƣơng, đã phân tích những khuyết điểm dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng 

nói trên là ở sự chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ƣơng và Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Nguyên nhân là do không quán 

triệt đầy đủ và đúng đắn nội dung hai nghị quyết này; chƣa nghiên cứu và thảo 

luận đầy đủ để đạt đƣợc sự nhất trí hoàn toàn về một số chủ trƣơng quan trọng; 

không nắm vững phƣơng châm chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ƣơng là phải tiến hành khẩn trƣơng, kiên quyết, nhƣng phải tính 

toán thận trọng các phƣơng án vững chắc, gắn chặt với việc xây dựng và hoàn 

chỉnh cơ chế quản lý mới, và chƣa coi việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ƣơng là một quá trình, từng bƣớc, nên đã phạm sai lầm 

chủ quan nóng vội, giản đơn trong việc xây dựng, quyết định và tổ chức thực hiện 

các phƣơng án cụ thể... 

Nghị quyết 31 còn nhấn mạnh: việc đổi tiền đã phạm nhiều sai lầm, tiếp đó lại làm 

ngay cuộc tổng điều chỉnh giá và lƣơng với mức độ rất cao (nâng giá thu mua, tỷ 

giá kết toán, giá bán và quỹ lƣơng lên nhiều lần) trong tình hình kinh tế - xã hội 

còn rất khó khăn và phức tạp, đã dẫn đến những biến động lớn về thị trƣờng, giá 

cả, những chấn động lớn về tƣ tƣởng, tâm lý trong các tầng lớp nhân dân, gây thêm 

khó khăn cho sản xuất và đời sống. 

Nghị quyết 31 xác định việc để xảy ra những khuyết điểm lớn về chủ trƣơng và chỉ 

đạo điều hành thực hiện Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng và 



Nghị quyết 28 Bộ Chính trị, với những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã hội, 

trách nhiệm trƣớc hết về các cơ quan chỉ đạo của Đảng và Nhà nƣớc ở Trung 

ƣơng, đồng thời các ngành và các địa phƣơng cũng có phần trách nhiệm. Bộ Chính 

trị, Ban Bí thƣ và Thƣờng vụ Hội đồng Bộ trƣởng, các cấp các ngành phải nghiêm 

khắc tự phê bình, nhận rõ trách nhiệm của mình, kiểm điểm rút kinh nghiệm để 

phát huy ƣu điểm, khắc phục khuyết điểm, ra sức thực hiện tốt hơn nữa các Nghị 

quyết sáu bảy, tám và chín của Trung ƣơng
38.

 

Về phần mình, tại Hội nghị Bộ Chính trị ngày 4-4-1986, đồng chí Trƣờng-Chinh tự 

phê bình trƣớc Bộ Chính trị và cho rằng, chúng ta không sợ sai lầm, mắc sai lầm 

thì kiên quyết sửa chữa. Cái đáng sợ hơn là không thấy khuyết điểm, sai lầm, do đó 

sẽ không sửa đƣợc. Đồng chí cho rằng, riêng về Bộ Chính trị, trong đó có đồng chí, 

đã "thông qua một số quyết định sai, đã bố trí cán bộ mà không kịp thời sửa, đã 

không thẳng thắn nói hết đƣợc ý kiến để cùng nhau thảo luận nhất trí, đã không 

kiên trì cái đúng, phân tích đầy đủ cái sai... thì đó là khuyết điểm của Bộ Chính 

trị"
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Sự tự phê bình chân thành, khẩn thiết đó thể hiện bản lĩnh và nhân cách của đồng 

chí Trƣờng-Chinh. 

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cho thấy sự phức tạp của cuộc đấu tranh giữa 

những quan điểm, cách nghĩ, cách làm mới với những quan điểm cũ kỹ, lỗi thời, 

bảo thủ, trì trệ và bộc lộ một hiện tƣợng trái ngƣợc giữa việc tán thành Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng với việc chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết. 

Nhằm cụ thể hoá hơn nữa nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, 

bảy, tám Ban Chấp hành Trung ƣơng, tiếp tục tìm tòi đổi mới cơ chế quản lý, từ 

ngày 18 đến 23-3-1986, Bộ Chính trị đã họp để thảo luận dự thảo Nghị quyết "Về 

bảo đảm quyền chủ động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở". 



Tại Hội nghị này, đồng chí Trƣờng-Chinh đã nhắc lại tƣ tƣởng chiến lƣợc là phải 

dứt khoát trong việc chuyển từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, nhƣng về sách lƣợc phải 

làm từng bƣớc thận trọng, không vội vàng, qua làm thử, sơ kết, tổng kết, mở rộng 

dần ra và phải bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ ngay trong từng bƣớc
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việc sửa đổi, bổ sung chính sách, quyết định để bảo đảm cho cơ sở tiến hành hạch 

toán kinh doanh cũng vậy phải xác định rõ hƣớng đi; những thể chế, chính sách, 

quy định nào cản trở cơ sở chuyển sang hạch toán kinh doanh đều phải lần lƣợt bãi 

bỏ, sửa đổi hoặc thay vào đó bằng những chính sách, quy định cho phép đẩy mạnh 

hạch toán kinh doanh, mở rộng lƣu thông, phát triển sản xuất. Đồng chí phê phán 

quan điểm cho rằng, phân cấp quản lý giữa Trung ƣơng và địa phƣơng, mở rộng 

quyền chủ động của cơ sở là một việc làm chia cắt nền kinh tế ra từng mảnh ngƣợc 

lại, chính đó lại bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, quản lý của Nhà 

nƣớc đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Theo đồng chí, Nhà nƣớc quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật, bằng cách tạo ra 

một hành lang pháp lý nhằm phát huy quyền tự chủ của các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh, kích thích sự năng động, sáng tạo của các thành phần kinh tế, tháo gỡ 

những ràng buộc, giải phóng các nguồn lực, phát huy động lực, khơi dậy tiềm năng 

phát triển; đồng thời, hạn chế đến mức tối đa tác động tiêu cực, ngăn chặn các mặt 

trái có thể xuất hiện sau khi cơ chế với hình thành. Nhà nƣớc không nên can thiệp 

quá sâu vào quyền điều hành hoạt động sản xuất của các đơn vị cơ sở, mà hƣớng 

vào việc hình thành và hoàn chỉnh hệ thống các thể chế, chính sách, sử dụng các 

công cụ quản lý vĩ mô, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ƣơng và xử lý kịp 

thời các vấn đề cấp bách nhƣ lạm phát, suy thoái, khủng hoảng, xác định đúng 

khâu then chốt, đƣa ra những giải pháp toàn diện để tấn công vào tận gốc rễ các 

vấn đề bức xúc trong từng thời điểm và từng giai đoạn phát triển của đất nƣớc. 

Chuyển sang cơ chế quản lý mới không cho phép Nhà nƣớc tiếp tục quản lý theo 



lối cũ mà đòi hỏi phải đổi mới nhận thức, quan niệm cũng nhƣ tổ chức và phƣơng 

thức hoạt động. Nhà nƣớc phải có một tầm nhìn bao quát, tổng thể các vấn đề cần 

giải quyết, có thể cân đối đƣợc những yêu cầu trái ngƣợc nhau về các nguồn lực, 

nắm bắt xu thế vận động của các khả năng, dự báo triển vọng phát triển của tình 

hình trong một tƣơng lai nhất định. 

Những quan điểm đổi mới tƣ duy kinh tế, chính trị của đồng chí Trƣờng-Chinh 

phần lớn đƣợc đƣa vào Nghị quyết của Bộ Chính trị. Nghị quyết này nhƣ một 

luồng gió mới thổi vào các đơn vị kinh tế cơ sở của cả nƣớc, tiếp thêm sức mạnh, 

tạo ra niềm tin và triển vọng phát triển mới
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Nhƣng cũng trong các cuộc họp vào cuối tháng 3, đầu tháng 4-1986, khi thảo luận 

những vấn đề có ý kiến khác nhau về các quan điểm kinh tế có ý kiến phê phán 

gay gắt là "chạy theo chủ nghĩa xã hội thị trƣờng", "say sƣa với cơ chế thị trƣờng", 

"bắt chƣớc các quan điểm của nƣớc ngoài", cho rằng phải "cẩn thận với những con 

ngựa thành Tơroa", "chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh", v.v.. 

Ngày 18-5-1986, trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ Chính trị, đồng chí Trƣờng-

Chinh cho rằng: trong quá trình đổi mới tƣ duy, nhất là tƣ duy kinh tế, không thể 

không sử dụng các phạm trù sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị, đòn bẩy kinh tế, 

quan hệ hàng hoá, tiền tệ, giá cả thị trƣờng, v.v.., là những phạm trù chính trị kinh 

tế học đƣợc các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đúc kết và khái quát, thì tại 

sao lại không dùng đƣợc. Vấn đề là những phạm trù kinh tế ấy có phù hợp với điều 

kiện cụ thể, phản ánh đƣợc những quy luật kinh tế khách quan của nƣớc ta hay 

không, chứ không phải là vấn đề bắt chƣớc hay không bắt chƣớc quan điểm của 

nƣớc ngoài
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Trong Hội nghị này, đồng chí cũng nêu rõ quan điểm: Đoàn kết là sức mạnh và là 

truyền thống quý báu của Đảng ta nhƣ Bác Hồ đã dạy, nhƣng không có nghĩa là 

không có ý kiến khác nhau. Những ý kiến khác nhau thông qua thảo luận, trao đổi 



thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm, sẽ dẫn đến sự nhất trí. Nếu còn những vấn đề 

chƣa nhất trí thì phải chờ đợi nhau, qua quá trình thực tiễn, nhận thức đƣợc nâng 

cao và thay đổi dần dần đƣợc sự nhất trí. Điều tuyệt đối tránh là không vì ý kiến 

khác nhau mà quy chụp quy kết, nhất là quy kết về chính trị mà dẫn đến chia rẽ, bè 

phái. Điều đó chỉ có hại chứ không giúp gì cho sự đoàn kết, nhất trí. 

Những ý kiến đúng đắn và kiên định của đồng chí Trƣờng-Chinh đã góp phần 

quan trọng giúp cho Đảng giữ vững đƣợc định hƣớng đổi mới kinh tế đúng đắn và 

tránh đƣợc bƣớc quanh co dao động quay trở lại con đƣờng quan liêu, bao cấp. 

Thực tế trên cho thấy, quá trình hình thành đƣờng lối đổi mới của Đảng không dễ 

dàng, mà phải trải qua đấu tranh gay gắt giữa cái cũ và cái mới, giữa quan điểm 

bảo thủ lỗi thời với quan điểm đổi mới. Đây là một thử thách lớn lao của tinh thần 

trách nhiệm trƣớc vận mệnh của Đảng và dân tộc mà đồng chí Trƣờng-Chinh sẵn 

sàng chấp nhận và vƣợt qua. 

9.2. Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Việt Nam - chuẩn bị Đại hội đổi mới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đƣợc chuẩn bị từ năm 1984. 

Ngày 14-9-1984, Hội nghị Bộ Chính trị đã kết luận về việc chuẩn bị Đại hội lần 

thứ VI của Đảng, trong đó đề cập đến các vấn đề xây dựng đƣờng lối chiến lƣợc, 

sách lƣợc cho 10 năm, 15 năm xác định thời kỳ quá độ chặng đƣờng đầu tiên của 

chủ nghĩa xã hội
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Cuối tháng 5, đầu tháng 6-1986, Hội nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung 

ƣơng khoá V thảo luận, góp ý kiến và thông qua Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 

nhất và chủ trƣơng đƣa dự thảo ra thảo luận ở Đại hội vòng 1 các cấp sau khi đƣợc 

Bộ Chính trị xem xét bổ sung, hoàn chỉnh
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Ngày 10-7-1986, giữa lúc toàn Đảng, toàn dân đang ra sức tháo gỡ khó khăn khắc 

phục cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và khẩn trƣơng chuẩn bị mọi mặt cho Đại 



hội lần thứ VI, đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, 

qua đời. 

Ngày 14-7-1986, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng họp phiên đặc biệt để bầu 

Tổng Bí thƣ của Đảng. Ban Chấp hành Trung ƣơng đã nhất trí bầu đồng chí 

Trƣờng-Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị, làm Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh chân thành cảm ơn Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng đã tín nhiệm và giao trọng trách Tổng Bí thƣ, nguyện đem hết 

sức mình cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ƣơng lãnh 

đạo toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện đƣờng lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ V của Đảng đề ra. Đồng chí kêu gọi Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng hãy 

biến đau thƣơng thành sức mạnh, xiết chặt hàng ngũ, giữ vững kỷ luật Đảng, đoàn 

kết nhất trí trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và đƣờng lối, nguyên tắc tổ chức và 

sinh hoạt đảng, đó là cơ sở để tăng cƣờng khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân nhằm 

bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

Lần thứ ba là Tổng Bí thƣ của Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh ở tuổi 79. 

Nhận rõ trách nhiệm trên cƣơng vị mới, trƣớc sự chờ đợi của toàn Đảng, toàn dân 

trong thời điểm khó khăn của đất nƣớc và dân tộc, đồng chí Trƣờng-Chinh đã làm 

hết sức mình chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VI của Đảng. Nhiều suy tính, quan 

điểm, khuynh hƣớng khác nhau đòi hỏi đƣợc quy về một mối. Với quỹ thời gian eo 

hẹp, đồng chí đã tổ chức làm việc chặt chẽ, bảo đảm mở Đại hội đúng thời gian. 

Theo kế hoạch đã định, từ giữa năm 1986 đến tháng 11/1986 , Đại hội vòng 1 các 

cấp cơ sở quận, huyện đến tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung 

ƣơng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội, phản ánh những vấn đề nóng bỏng của 

thực tế xã hội. 



Tháng 7-1986, sau khi sơ bộ tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ vòng 

1 các cấp, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh thấy Dự thảo báo cáo chính trị chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chƣa rút ra đƣợc 

những bài học cơ bản từ thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta; chƣa đề ra 

đƣợc nội dung đổi mới về kinh tế có thể làm chuyển biến tình hình. Sau khi nghiên 

cứu bản Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VI, đồng chí Trƣờng- 

Chinh không tán thành và đề nghị dự thảo lần thứ hai và trực tiếp chỉ đạo công 

việc quan trọng này. 

Sau Hội nghị Trung ƣơng lần thứ chín, dƣới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị mà trực 

tiếp là đồng chí Trƣờng-Chinh, Tiểu ban văn kiện đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề 

lớn về kinh tế còn nhiều ý kiến khác nhau: cơ cấu sản xuất và cơ cấu đầu tƣ, về 

xây dựng quan hệ sản xuất mới với nền kinh tế nhiều thành phần, về cơ chế quản 

lý... 

Từ ngày 7 đến 10-7-1986, Ban Chấp hành Trung ƣơng triệu tập Hội nghị cán bộ 

cấp cao để nghiên cứu Dự thảo báo cáo chính trị. Tại Hội nghị, đồng chí Trƣờng-

Chinh có bài giải đáp quan trọng về một số điểm cơ bản trong Dự thảo báo cáo. 

Đồng chí nhấn mạnh điểm xuất phát của chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội là rất 

thấp vì cơ sở vật chất kỹ thuật đƣợc xây dựng trƣớc đây, trải qua 30 năm chiến 

tranh đã bị tàn phá nặng nề; vì một nền tiểu sản xuất là phổ biến, cho nên gây tình 

trạng mất cân đối về lƣơng thực, thực phẩm, năng lƣợng, nguyên liệu, vật tƣ..., đều 

gay gắt và nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những khuyết điểm, sai lầm chủ quan của 

chúng ta khiến cho tình hình vốn đã rất khó khăn lại càng khó khăn, phức tạp 

thêm. 

Vì vậy, theo đồng chí, nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI của Đảng là phải tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu 

sắc. Trên cơ sở đó mà cụ thể hoá thêm một bƣớc đƣờng lối chủ trƣơng đã đề ra từ 



Đại hội lần thứ IV và Đại hội lần thứ V. Với ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó, chúng 

ta quyết tâm chuẩn bị tốt, bảo đảm sự thành công của Đại hội, đáp ứng lòng mong 

mỏi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trên cơ sở cụ thể hoá đƣờng lối, 

phƣơng hƣớng chiến lƣợc phát triển của đất nƣớc đã đƣợc Đại hội lần thứ IV và 

Đại hội lần thứ V nêu lên, Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân kiên trì phấn đấu, dũng 

cảm trong lao động và bảo vệ Tổ quốc, vƣợt qua mọi khó khăn, thử thách, vững 

bƣớc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Để thực hiện đƣờng lối của Đảng đã đƣợc Đại hội lần thứ IV và Đại hội lần thứ V 

nêu ra, đồng chí cho rằng, quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta đòi hỏi 

chúng ta phải đổi mới trên nhiều mặt: đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi 

mới phong cách làm việc, đổi mới tổ chức và cán bộ. Đại hội lần thứ VI của Đảng 

ta phải đáp ứng yêu cầu đó. Bƣớc đổi mới phải đƣợc thể hiện trong nội dung các 

văn kiện của Đảng, trƣớc hết là trong Báo cáo chính trị và trong phƣơng hƣớng bố 

trí nhân sự của Trung ƣơng, của các cấp uỷ đảng tại đại hội các cấp và Đại hội toàn 

quốc lần này. 

Sự đổi mới đó dựa trên những bài học đƣợc đúc kết từ những thắng lợi đã đạt đƣợc 

và những khuyết điểm, sai lầm mà chúng ta đã phạm trong 11 năm qua, khi cả 

nƣớc bƣớc vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội"
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Đại hội lần thứ VI của Đảng phải nhận thức sâu sắc vấn đề này, trên cơ sở đó mà 

định ra một đƣờng lối mới, phù hợp. Trong buổi nói chuyện này, đồng chí Trƣờng-

Chinh nêu ba bài học kinh nghiệm quan trọng: 

Một là, "sức mạnh của một nƣớc, của cách mạng chính là ở nhân dân". Từ tiền đề 

này, đồng chí cho rằng, để thật sự phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao 

động, phải tin tƣởng ở nhân dân, mọi chủ trƣơng, chính sách đều phải lấy dân làm 

gốc và chỉ rõ: "Cha ông ta từ xƣa đã nghĩ và làm nhƣ vậy. Trong thời đại ngày nay, 

từ tiền khởi nghĩa đến Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 



chống bành trƣớng, bá quyền, Đảng ta đều làm nhƣ vậy. Đi lên chủ nghĩa xã hội 

ngày nay lại càng phải làm như vậy"
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Do vậy, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và trình độ 

của dân. Đánh giá chính sách đúng hay sai, tốt hay xấu là phải nhìn ở chỗ đa số 

quần chúng nhân dân có phấn khởi, đồng tình, hăng hái thực hiện hay không? Sản 

xuất có đƣợc đẩy mạnh, kinh tế có phát triển, đời sống có ổn định và từng bƣớc 

đƣợc cải thiện, quốc phòng, an ninh có vững mạnh hay không? Ngay cả trong 

trƣờng hợp chính sách đúng rồi mà nhân dân chƣa hiểu, chƣa đồng tình thì cũng 

không làm đƣợc. Khi đó phải ra sức giáo dục, giải thích cho dân, phải biết chờ đợi 

dân. Có khi phải điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tế và với trình độ của 

quần chúng. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định: "Bài học "cách mạng là sự nghiệp của quần 

chúng" trƣớc đây quan trọng, bây giờ càng quan trọng, đó là bài học lịch sử vô giá 

của cách mạng nƣớc ta"
47

. 

Hai là, trong công tác lãnh đạo, "phải tôn trọng quy luật khách quan, vận dụng nó 

vào thực tế"
48

. 

Đồng chí chỉ rõ, muốn chuyển biến tình hình kinh tế xã hội, trước hết phải thay đổi 

nhận thức, thay đổi tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế.Chủ nghĩa Mác-Lênin nêu lên 

những nguyên lý chung có tính phổ biến. Song vận dụng những nguyên lý đó vào 

hoàn cảnh Việt Nam nhƣ thế nào là việc của chúng ta phải làm; không ai có thể 

làm thay chúng ta đƣợc. Muốn vậy, "phải xuất phát từ thực tế Việt Nam, với những 

con ngƣời Việt Nam cụ thể, với điều kiện phát triển cụ thể của lịch sử, của nền 

kinh tế, của điều kiện xã hội, của những truyền thống Việt Nam"
49

. 

Tiêu chuẩn đánh giá trình độ và khả năng vận dụng đúng đắn hệ thống quy luật, 

thông qua các chính sách, là sản xuất phải phát triển, giao lƣu thông suốt, đời sống 



vật chất và văn hoá của nhân dân phải ổn định và từng bƣớc đƣợc cải thiện, xã hội 

phải lành mạnh, văn minh, các giá trị đạo đức và tinh thần ngày càng đƣợc nâng 

cao, quốc phòng, an ninh vững mạnh. Mọi chính sách làm giảm nhiệt tình lao động 

của quần chúng, gây trở ngại, thậm chí làm đình đốn sản xuất, bế tắc lƣu thông, 

làm cho đời sống khó khăn, tiêu cực phát triển, xã hội rối loạn, là biểu hiện của sự 

vận dụng không đúng đắn các quy luật khách quan, đều phải bãi bỏ hoặc sửa đổi. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định: "Có thể nói ngay rằng làm sai quy luật thì 

không thể đi lên chủ nghĩa xã hội đƣợc, càng sai quy luật thì con đƣờng đi lên chủ 

nghĩa xã hội càng kéo dài ra, chứ không hề gần lại với chúng ta. Đốt cháy giai 

đoạn, làm trái quy luật, tƣởng nhƣ vậy là đi nhanh hơn, kỳ thật sẽ đi rất chậm. 

Tóm lại, tôn trọng quy luật khách quan, vận dụng đúng đắn, hành động theo quy 

luật chính là cách đi lên chủ nghĩa xã hội đúng nhất và nhanh nhất, không có con 

đƣờng nào khác. Đó là bài học thứ hai của chúng ta"
50

. 

Ba là, để bảo đảm huy động đƣợc đầy đủ sức mạnh của nhân dân trên con đƣờng 

đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cho việc tự giác vận dụng các quy luật, tạo điều 

kiện thuận lợi phát huy tác dụng tích cực của chúng, nhất thiết phải giữ vững và 

tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Đảng lãnh đạo phải nắm vững hệ thống quy luật tác động lên xã hội trong từng giai 

đoạn lịch sử. Trên cơ sở nhận thức đúng hệ thống quy luật đó, sự lãnh đạo của 

Đảng phải nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, hƣớng họ vào việc tự giác hành động theo quy luật. Sức mạnh của quy 

luật là vô địch. Lực lƣợng hùng hậu của chuyên chính vô sản, tiềm năng to lớn của 

nhân dân lao động có đƣợc phát huy đầy đủ hay không chính là ở chỗ lực lƣợng 

đó, tiềm năng đó có đƣợc hƣớng vào việc hành động hợp quy luật hay không. 



Đồng chí Trƣờng-Chinh khẳng định: "Làm đúng quy luật chính là hợp với lòng 

dân, hợp với xu thế đi lên của đất nƣớc và của thời đại. Vì vậy, làm đúng quy luật 

thì nhất định sản xuất sẽ phát triển, giao lƣu sẽ thông suốt, tình hình sẽ ổn định dần 

và từng bƣớc đi lên"
51

. 

Sau Hội nghị cán bộ tháng 7-1986, Ban Chấp hành Trung ƣơng nhận đƣợc nhiều 

bản góp ý bổ sung và góp phần làm sáng tỏ một số luận điểm nêu trong Dự thảo 

báo cáo. Vì vậy, sau khi nghe báo cáo của Tiểu ban văn kiện, đặc biệt là những ý 

kiến khác nhau đối với các vấn đề lớn về kinh tế, đồng chí triệu tập Hội nghị Bộ 

Chính trị và Ban Bí thƣ để thảo luận kỹ về ba vấn đề kinh tế thời kỳ quá độ (cơ cấu 

sản xuất; cải tạo xã hội chủ nghĩa; cơ chế quản lý kinh tế để trên cơ sở đó đổi mới 

và hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VI và giải quyết 

những vấn đề cấp bách trƣớc mắt. Đồng thời, đây còn là sự đổi mới tƣ duy về 

con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta, mở đƣờng đƣa đất nƣớc thoát khỏi 

cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Từ ngày 25 đến 30-8-1986, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh chủ trì cuộc họp Bộ Chính 

trị và Ban Bí thƣ thảo luận về những vấn đề do đồng chí Trƣờng-Chinh đã đề nghị. 

Ngày 20-9-1986, trƣớc khi Bộ Chính trị thông qua kết luận về một số vấn đề thuộc 

quan điểm kinh tế, đồng chí Trƣờng-Chinh đã có bài phát biểu "nhấn mạnh một sổ 

điểm cần thiết" về vấn đề cơ cấu kinh tế, vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố 

quan hệ sản xuất mới; vấn đề cơ chế quản lý kinh tế. 

Phân tích tình trạng khó khăn kéo dài về lƣơng thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng, 

không tạo đƣợc nguồn hàng lớn cho xuất khẩu, không ổn định đƣợc tình hình kinh 

tế - xã hội và đời sống nhân dân, trƣớc tình hình đó đòi hỏi bức thiết phải chuyển 

hƣớng, đồng chí Trƣờng-Chinh xác định phải kiên quyết và dứt khoát chấm dứt 

cách bố trí kế hoạch và lối làm ăn cũ, không thể duy trì cơ cấu sản xuất và đầu tƣ 

bất hợp lý, với hiệu quả rất thấp nhƣ hiện nay. Tiếp tục cách làm cũ thì nền kinh tế 



sẽ gặp khó khăn lớn hơn, không thể củng cố đƣợc quan hệ sản xuất xã hội chủ 

nghĩa và cũng không thể xây dựng cơ chế quản lý một cách thuận lợi. 

Đồng chí chỉ rõ, chuyển hƣớng là việc rất khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải đổi mới 

tƣ duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, dám thừa nhận và thay đổi những quyết định 

sai lầm trƣớc đây của mình, dám dũng cảm xử lý những việc phức tạp. Sắp xếp lại, 

giãn tiến độ, đình, hoãn, cắt bỏ những công trình đã từng chăm lo, đã tốn công sức, 

tiền của để xây dựng, rõ ràng là đau đớn nhƣng nhất định phải "giải phẫu" thì mới 

chữa đƣợc căn bệnh trầm trọng. Phải dũng cảm, phải chịu đựng. 

Để làm đƣợc nhiệm vụ đó, cần làm cho quan điểm chuyển hƣớng và đổi mới thấu 

suốt trong toàn Đảng; làm cho tất cả các ngành, các cấp chủ động, quyết tâm thực 

hiện việc bố trí lại sản xuất và đầu tƣ trong phạm vi ngành và địa phƣơng mình; 

đồng thời cùng với Trung ƣơng thực hiện việc bố trí đầu tƣ trong phạm vi ngành, 

địa phƣơng mình và cùng với Trung ƣơng thực hiện việc bố trí lại cơ cấu kinh tế 

trong cả nƣớc. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ ra rằng, cùng với việc kiên quyết chuyển hƣớng bố trí 

đầu tƣ, cần đặc biệt chú trọng xác định đúng cơ cấu xã hội của nền kinh tế, tức là 

cơ cấu thành phần kinh tế. 

Phân tích tình hình nƣớc ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu 

với hàng triệu ngƣời chƣa có việc làm, bởi vậy, theo đồng chí Trƣờng-Chinh 

"không có con đƣờng nào khác hơn là chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại của các 

thành phần kinh tế"
52

, kết hợp Nhà nƣớc tạo ra việc làm với ngƣời lao động tự tạo 

ra việc làm, phát huy những nghề truyền thống, mở mang thêm nghề mới trong sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... nhằm phát triển mạnh mẽ lực lƣợng sản xuất, 

giải quyết nạn thất nghiệp, để cho mọi ngƣời lao động đều có cơ hội đƣợc có việc 

làm, tạo ra sản phẩm làm cho nguồn của cái xã hội tăng lên, hàng hoá phong phú, 



dồi dào. Xác định đúng cơ cấu xã hội của sản xuất là vấn đề có ý nghĩa chiến lƣợc, 

là giải pháp đúng đắn, vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội. 

Vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là những tƣ tƣởng 

của Lênin về thời kỳ quá độ vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam, đồng chí Trƣờng-

Chinh khẳng định: từ một nƣớc nghèo nàn, lạc hậu, tiểu sản xuất là phổ biến, có 

thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tƣ bản chủ nghĩa, 

tức là bỏ qua quan hệ sản xuất tƣ bản chủ nghĩa, song nhất thiết không thể bỏ qua 

phát triển sản xuất hàng hoá. Nhƣng sản xuất hàng hoá ở đây là sản xuất hàng hoá 

xã hội chủ nghĩa, đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và của nhà nƣớc vô sản, 

nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, từng bƣớc thực hiện quy luật kinh tế cơ bản 

của chủ nghĩa xã hội. Sản xuất hàng hoá xã hội chủ nghĩa đƣợc kế hoạch hoá với 

trình độ lúc đầu còn thấp, và sẽ ngày càng đƣợc nâng cao hơn. Điều đó hoàn toàn 

có thể thực hiện đƣợc với việc kết hợp đúng đắn kế hoạch hoá trực tiếp và kế 

hoạch hoá gián tiếp, kết hợp sử dụng các chỉ tiêu pháp lệnh thích hợp với các đòn 

bẩy kinh tế để hƣớng dẫn sản xuất, điều tiết tiêu dùng, để kiểm soát hoạt động của 

toàn bộ nền kinh tế. 

Đồng chí cho rằng, các thành phần kinh tế còn tồn tại lâu dài và chấp nhận sự tồn 

tại của các thành phần kinh tế thì đồng thời phải chấp nhận đối phó với xu hƣớng 

tự phát tƣ bản chủ nghĩa của nền sản xuất, đối phó với mặt tiêu cực trong hoạt 

động kinh tế của các thành phần đó. Chính điều đó đặt ra nhiệm vụ cho Đảng ta 

phải tăng cƣờng sức mạnh của Nhà nƣớc, làm cho nó đủ sức kiểm soát toàn bộ 

hoạt động của nền kinh tế. Kiểm soát không phải bằng con đƣờng xoá bỏ các thành 

phần kinh tế, mà bằng con đƣờng "sử dụng để đào tạo, cải tạo để sử dụng tốt hơn", 

làm cho hoạt động kinh tế ngày càng năng động và có hiệu quả hơn, từng bƣớc 

hƣớng vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Theo đồng chí Trƣờng-Chinh, vấn đề cải 

tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ sản xuất mới phải đƣợc đặt ra trong điều 



kiện cụ thể của nƣớc ta. Lâu nay, sai lầm của ta là thƣờng đối lập cải tạo với phát 

triển. Cứ mỗi lần mở chiến dịch cải tạo thì sản xuất lại giảm sút, lƣu thông lại đình 

đốn, chợ búa lại tiêu điều, hàng hoá lại trở nên khan hiếm. Hậu quả là càng cải tạo 

thì tƣ thƣơng, ngƣời buôn bán lại càng tăng thêm. Do vậy, phải thay đổi cách nghĩ, 

cách làm về cải tạo. Phải lấy phát triển làm mục đích, cải tạo làm phƣơng tiện, gắn 

phƣơng tiện với mục đích. Tiến hành cải tạo phải nhằm mục đích làm cho sản xuất 

phát triển hơn trƣớc khi cải tạo và khi sản xuất phát triển với mức độ cao hơn thì 

lại tiếp tục tiến hành cải tạo với bƣớc đi và hình thức thích hợp để thúc đẩy sản 

xuất phát triển cao hơn nữa. 

Đó chính là vận dụng đúng đắn quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và 

trình độ của lực lƣợng sản xuất, đƣợc nêu lên trong bản kết luận này. 

Nói về cơ chế quản lý kinh tế, vấn đề đổi mới quản lý kinh tế ở nƣớc ta, đồng chí 

Trƣờng-Chinh cho rằng, đây là cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ 

và cái lạc hậu. Nhƣng khó nhất vì đây là cuộc đấu tranh với chính bản thân mình -

 đấu tranh trong nội bộ Đảng và cơ quan nhà nƣớc. Chúng ta phải đấu tranh với tƣ 

tƣởng bảo thủ, muốn quay trở lại cơ chế cũ đã quen thuộc, đồng thời phải ngăn 

ngừa và khắc phục khuynh hƣớng này vẫn đang tồn tại ở các ngành, các cấp, đặc 

biệt là trong giai đoạn "giao thời" hiện nay, khi cái cũ chƣa bị xoá bỏ, cái mới chƣa 

hình thành rõ nét. 

Trong bài phát biểu này, đồng chí Trƣờng-Chinh đã trình bày rõ quan điểm đối với 

nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý kinh tế và chỉ rõ tập trung và dân chủ là 

hai mặt của một thể thống nhất, không đối lập nhau, không thể coi mặt nào là chủ 

yếu. Quản lý tập trung, thống nhất nền kinh tế quốc dân là một ƣu thế của chủ 

nghĩa xã hội. Song, ƣu thế đó chỉ có thể phát huy trong sự thống nhất với việc xây 

dựng và hoàn thiện chế độ làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Không nên coi 

sự quản lý tập trung, thống nhất là tiêu chuẩn cao nhất, rồi cho rằng mọi sự thay 



đổi về phƣơng pháp, hình thức quản lý, phát huy tính chủ động của địa phƣơng và 

cơ sở là xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nguyên tắc "tập 

trung dân chủ" không thể theo một khuôn mẫu nhất định, cứng nhắc mà phải tuỳ 

thuộc trình độ phát triển của lực lƣợng sản xuất và mức độ hoàn thiện của quan hệ 

sản xuất. Các quy định về tập trung và phân cấp quản lý phải nhằm mục tiêu tạo ra 

động lực phát huy vai trò làm chủ và nhiệt tình của mọi ngƣời lao động, tạo ra 

phong trào quần chúng hăng hái thực hiện ba cuộc cách mạng, sử dụng tốt nhất 

một năng lực sản xuất, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, để đạt mục đích cuối 

cùng là sản xuất tốt, phân phối tốt, đời sống khá hơn và tích luỹ nhiều hơn. 

Đồng chí chỉ rõ, muốn lập lại trật tự, kỷ cƣơng trong quản lý kinh tế - xã hội, 

không thể quay trở lại cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, mà phải kiên quyết và 

từng bƣớc xoá bỏ nó, phải tiếp tục phân cấp quản lý cho địa phƣơng và cơ sở theo 

cơ chế hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, mở rộng quyền hạn đi đôi 

với nâng cao trách nhiệm, giải quyết thoả đáng lợi ích gắn liền với nghĩa vụ. Đó 

không phải là "phi tập trung hoá", ngƣợc lại, chính là nhằm tăng cƣờng vai trò 

quản lý tập trung, thống nhất mà lâu nay chúng ta đã buông lỏng do bị cuốn hút 

vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể lẽ ra Trung ƣơng không cần và không nên 

can thiệp quá sâu. Trong một thời gian dài thực hiện cơ chế tập trung quan liêu, 

Trung ƣơng đã bỏ việc chính của mình để đi làm thay việc của địa phƣơng và cơ 

sở. 

Đồng thời, phải chống tình trạng tự do chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật, cục bộ, 

khắc phục có hiệu quả tình trạng phân tán vốn có trong lòng của nền sản xuất nhỏ 

và phát triển trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Một nguyên nhân quan 

trọng gây nên tình trạng phân tán, vô tổ chức, làm yếu sự quản lý tập trung, là sự 

thiếu nhất trí và không nhất quán, không kịp thời, không nghiêm chỉnh trong việc 

thực hiện các nghị quyết của Trung ƣơng và của Bộ Chính trị. Nguyên tắc tập 



trung dân chủ, kỷ cƣơng của Đảng đã bị vi phạm ngay từ chỉ đạo, điều hành. Các 

quyết định ở cấp trên không ăn khớp với nhau, thậm chí trái ngƣợc nhau, tất sẽ dẫn 

đến tình trạng cấp dƣới tuỳ tiện trong thực hiện. 

Đồng chí nhấn mạnh, lần này Bộ Chính trị dành thời gian thảo luận và kết luận 

một số quan điểm lớn về kinh tế, chính là nhằm khắc phục tình trạng đó, phải thực 

hiện nghiêm chỉnh tập trung dân chủ ngay trong phong cách lãnh đạo và chỉ đạo 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ và Thƣờng vụ Hội đồng Bộ trƣởng thì mới lập lại 

đƣợc trật tự, kỷ cƣơng trong lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội. 

Trong bài phát biểu này, đồng chí Trƣờng-Chinh đã nói thêm về khái niệm cơ chế 

thị trường và chỉ rõ: Cơ chế thị trƣờng là sự hoạt động của thị trƣờng theo các quy 

luật vận động của quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Cơ chế thị trƣờng không chỉ hoạt 

động trong lĩnh vực lƣu thông mà còn tác động đến toàn bộ quá trình tái sản xuất 

xã hội. Có sản phẩm hàng hóa thì có thị trƣờng và có cơ chế thị trƣờng, đó là tất 

yếu khách quan. Trong điều kiện sản xuất hàng hoá dƣới chủ nghĩa xã hội, cơ chế 

thị trƣờng không hoạt động biệt lập, mà chịu sự chi phối của cơ chế kế hoạch; các 

quy luật của quan hệ hàng hoá - tiền tệ không vận động một cách riêng lẻ, mà trong 

sự thống nhất với các quy luật đặc thù của chủ nghĩa xã hội, cơ chế thị trƣờng hoạt 

động trên toàn bộ thị trƣờng xã hội, bao gồm cả thị trƣờng có tổ chức và thị trƣờng 

tự do. Thị trƣờng tự do có khuynh hƣớng vận động tự phát, song sử dụng sức mạnh 

của kinh tế xã hội chủ nghĩa và với chính sách đúng đắn, Nhà nƣớc vẫn cần phải và 

hoàn toàn có thể chi phối đƣợc nó, hƣớng nó đi theo quỹ đạo của kế hoạch nhà 

nƣớc bổ sung cho thị trƣờng có tổ chức. Cần phải nghiên cứu việc một số nƣớc 

chấp nhận cả sự phá sản của những xí nghiệp xã hội chủ nghĩa làm ăn thua lỗ... 

Đồng chí cho rằng, hiểu nhƣ vậy thì không thể né tránh, kiêng kỵ cơ chế thị 

trƣờng, vì đó là sƣ vận động của quy luật khách quan ngoài ý muốn của ta. Tìm 

hiểu, nắm chắc để chủ động vận dụng cơ chế thị trƣờng trong sự thống nhất với cơ 



chế kế hoạch hoá, lấy kế hoạch hoá làm trung tâm, nhằm mang lại lợi ích của chủ 

nghĩa xã hội là điều cần thiết. Trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chúng ta 

đã bác bỏ cơ chế thị trƣờng, làm trái quy luật khách quan, gây ra những hậu quả 

nghiêm trọng kéo dài; rốt cuộc vẫn phải bị động chạy theo tính tự phát của thị 

trƣờng tự do. Đó là sai lầm cần khắc phục. 

Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh là cơ sở để chỉnh lý Dự thảo báo cáo 

chính trị trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh thông báo với Hội nghị về việc đề nghị gửi bản kết luận 

chính thức tới các đồng chí uỷ viên Trung ƣơng, tới lãnh đạo các địa phƣơng và 

các ban, ngành, các đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng để giúp các đồng chí uỷ viên 

Trung ƣơng có thời gian tham khảo ý kiến tập thể và chuẩn bị tốt cho Hội nghị lần 

thứ 11 Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

Bộ Chính trị đã thông qua kết luận về những quan điểm kinh tế trên cơ sở bài phát 

biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh. 

"Kết luận của Hội nghị Bộ Chính trị đối với một số vấn đề thuộc về quan điểm 

kinh tế đã tạo ra sự thống nhất quan điểm của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng 

về những vấn đề quan trọng nhất, cơ bản nhất trong lĩnh vực kinh tế. Đây là sự đổi 

nới cực kỳ quan trọng về tƣ duy kinh tế của Đảng, là cơ sở để hình thành cơ chế 

quản lý mới, cơ cấu kinh tế mới. Kết luận của Bộ Chính trị là cơ sở để đổi mới, 

hoàn chỉnh, nâng cao chất lƣợng các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI, đồng thời cũng là căn cứ để giải quyết những vấn đề cấp bách trƣớc mắt, 

mở đƣờng đƣa đất nƣớc ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Ngày 24-9-1986, nhằm thu thập thêm những đóng góp của nhân dân và để cho 

toàn dân nắm đƣợc những quan điển mới về kinh tế của Đảng, đồng chí Trƣờng-

Chinh đến phát biểu tại Hội nghị đặc biệt Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc 



Việt Nam nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng. Đồng chí giải thích rõ quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp 

của quần chúng". Chân lý đó không chỉ đúng trong trƣờng hợp nhân dân ta là 

ngƣời thực hiện những chủ trƣơng và nhiệm vụ do Đảng đề ra, mà đúng cả trong 

trƣờng hợp, với tƣ cách là ngƣời làm chủ đất nƣớc, nhân dân ta cần phải và hoàn 

toàn có khả năng tham gia ý kiến ngay trong quá trình xác định những chủ trƣơng 

và nhiệm vụ đó. 

Đồng chí chỉ rõ, "tổ chức việc tham khảo ý kiến rộng rãi của toàn Đảng, của các 

đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và của toàn thể nhân dân ta đóng góp vào 

việc xây dựng và hoàn chỉnh bản dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Ý nghĩa của việc 

đó hết sức quan trọng, nhằm tạo điều kiện mỗi ngƣời chúng ta trực tiếp tham gia 

vào quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng, đóng góp ý kiến vào việc xác định 

nhiệm vụ của cách mạng nƣớc ta trong thời gian tới. Nhiệm vụ đó là của Đảng và 

cũng là nhiệm vụ của mỗi ngƣời Việt Nam chúng ta"
53
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Ngày 13-10-1986, tới dự Đại hội đại biểu Đang bộ toàn quân lần thứ IV, phát biểu 

tại Đại hội, đồng chí Trƣờng-Chinh chỉ rõ tầm quan trọng của Đại hội lần thứ VI 

và việc Bộ Chính trị thông qua những kết luận quan trọng về một số quan điểm 

kinh tế của Đảng, đồng thời chỉ rõ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng chính là ở chỗ: "Phải kiên quyết sửa chữa 

khuyết điểm, sai lầm, khắc phục tƣ tƣởng "vừa chủ quan, nóng vội, vừa bảo thủ, trì 

trệ" trong bố trí cơ cấu kinh tế và trong việc xác định những nhiệm vụ cụ thể cũng 

nhƣ trong việc bố trí đội ngũ cán bộ để bảo đảm thực hiện thắng lợi những nhiệm 

vụ đó". 



Đồng chí yêu cầu Đại hội toàn quân, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, cởi 

mở và xây dựng, phát huy dân chủ "phải có những đóng góp thích đáng vào việc 

bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị sẽ trình ra Đại hội VI"
54

. 

Ngày 17-10-1986, đồng chí Trƣờng-Chinh tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ X. Đồng chí chỉ rõ, với tinh thần tôn trọng sự 

thật, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, cần phân tích một cách sâu sắc những 

khuyết điểm, sai lầm, trên cơ sở đó mà đề ra chủ trƣơng, biện pháp kiên quyết và 

thực tế để đƣa cách mạng nƣớc ta nhanh chóng vƣợt qua khó khăn và tiếp tục vững 

bƣớc tiến lên. Đồng chí khẳng định: "Đối với nƣớc ta, đổi mới càng là yêu cầu bức 

thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Yêu cầu đó vừa là đòi hỏi bên trong 

của nền kinh tế nƣớc ta, vừa phù hợp với xu thế đổi mới của thời đại. Chỉ có đổi 

mới cách nghĩ, cách làm, đổi mới tƣ duy, nhất là tƣ duy kinh tế, đổi mới phong 

cách làm việc, đổi mới tổ chức và cán bộ, chúng ta mới có khả năng thoát khỏi tình 

hình khó khăn gay gắt hiện nay"
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Đồng chí chỉ rõ: Đại hội lần thứ VI có nhiệm vụ trọng đại là trên cơ sở đổi mới tƣ 

duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm mà hạ quyết tâm chuyển hƣớng bố trí cơ cấu 

kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý nhằm giải phóng năng lực sản xuất hiện có, khai 

thác và phát huy mọi tiềm năng của đất nƣớc để phát triển mạnh mẽ lực lƣợng sản 

xuất. Để thực hiện tƣ tƣởng chiến lƣợc trên đây, phải gắn phát triển lực lƣợng sản 

xuất với đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, coi đó là nhiệm vụ thƣờng xuyên, liên 

tục suốt thời kỳ quá độ, với những hình thức và bƣớc đi thích hợp, làm cho quan 

hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lƣợng sản xuất, luôn luôn 

thúc đẩy lực lƣợng sản xuất phát triển. Có thể coi điều vừa nói trên là bƣớc đổi 

mới tƣ duy kinh tế quan trọng nhất của Đảng ta. 

Trong chỉ đạo thực hiện, về sách lƣợc, phải tính toán những bƣớc đi, cách làm 

thích hợp, hết sức tránh nôn nóng, vội vàng nhƣ đã làm vừa qua. Song, về quyết 



tâm chiến lƣợc thì phải kiên quyết, dứt khoát đi theo hƣớng đổi mới, phù hợp với 

quy luật khách quan là: xoá bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển hoạt động kinh 

tế sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta là phải từ những kinh nghiệm thành công và 

không thành công vừa qua mà tìm ra biện pháp thiết thực, có hiệu quả để khắc 

phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, sai lầm theo hƣớng kiên trì tiếp tục đổi mới, 

với những bƣớc đi đồng bộ, tích cực, vững chắc và ngày càng mở rộng hơn, quyết 

không thể trở lại con đƣờng cũ. Trở lại tập trung quan liêu, bao cấp là trở về cái 

ngõ cụt mà từ nhiều năm nay chúng ta đã loay hoay trong đó, không có lối thoát. 

Xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, thực hiện hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 

nghĩa chính là lối ra đúng đắn, không có con đƣờng nào khác. 

Đồng chí cho rằng: "Chống tập trung quan liêu, bao cấp là cuộc đấu tranh vô cùng 

gian khổ giữa cái mới và cái cũ giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa tính năng động 

của yêu cầu đổi mới và tƣ tƣởng bảo thủ, sức ỳ của những thói quen, giữa yêu cầu 

thiết lập quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa thật sự của toàn thể nhân dân lao 

động với chủ nghĩa cá nhân trong một số ngƣời, nhân danh bảo vệ chủ nghĩa xã 

hội để cố bám giữ đặc quyền, đặc lợi. Đây là cuộc đấu tranh diễn ra trong nội bộ 

Đảng, trong bộ máy nhà nƣớc và các đoàn thể, trong nội bộ nhân dân,... trong 

chính bản thân mỗi ngƣời chúng ta"
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"Đổi mới là đòi hỏi bức thứ của đất nước và của thời đại" - bài phát biểu của đồng 

chí Trƣờng-Chinh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đi đúng vào 

tình cảm và suy nghĩ của toàn Đảng và toàn dân ta đang băn khoăn lo lắng đến vận 

mệnh của đất nƣớc, đã thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân ta kiên quyết tiến lên con 

đƣờng đổi mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta. 

Từ ngày 17 đến 25-11-1986, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ƣơng đã 

họp để hoàn thành công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VI. Đồng chí Trƣờng-



Chinh khai mạc Hội nghị. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về Dự thảo 

báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá V trình Đại hội lần thứ VI 

của Đảng. 

Sau khi thảo luận, Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh thay mặt Bộ Chính trị và Đoàn chủ 

tịch Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ƣơng đã kết luận, nêu rõ: Dự thảo 

báo cáo chính trị lần này đã đƣợc nâng cao về chất lƣợng, phản ánh đƣợc những ý 

kiến đóng góp của đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, các hội nghị cán bộ các tầng 

lớp nhân dân, kết luận của Bộ Chính trị về một số vấn đề thuộc về quan điểm kinh 

tế, những chủ trƣơng của Đảng về quốc phòng và đối ngoại trong tình hình mới. 

Đề nghị viết lại hoặc làm rõ thêm một cách cụ thể một số chỗ, một số ý trong Dự 

thảo báo cáo: 

-         Về đánh giá thành tựu, sai lầm khuyết điểm, 

-         Về bố trí cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tƣ, 

-         Về củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng các thành phần 

kinh tế, 

-         Về quan hệ giữa Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân, 

-         Về chính sách đối ngoại, 

-         Về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của 

Đảng. 

Hội nghị cũng thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo văn kiện về Nhiệm vụ, mục 

tiêu kinh tế - xã hội năm năm 1986-1990; Những điểm bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

Đảng. Hội nghị lần thứ 11 đã thảo luận kỹ vấn đề nhân sự và quyết định sẽ triệu 

tập Đại hội lần thứ VI của Đảng vào ngày 15-12-1986
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Dƣới sự chỉ đạo chặt chẽ và cụ thể của đồng chí Trƣờng-Chinh, kết quả của Hội 

nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ƣơng (khoá V) có ý nghĩa quyết định đối 

với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. 

Sau Hội nghị, đồng chí Trƣờng-Chinh tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh Báo cáo chính 

trị theo những vấn đề mà Ban Chấp hành Trung ƣơng đã chỉ ra. Đồng chí "trực 

tiếp chỉ đạo soạn thảo và đích thân sửa chữa từng câu, từng chữ trong dự thảo văn 

kiện"
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. Cuối cùng, "báo cáo đã đƣợc sửa đổi, bổ sung khá cơ bản... đã đƣợc toàn 

Đảng, toàn dân hân hoan đón nhận, tìm thấy ở đấy con đƣờng sáng tỏ giải phóng 

sức sản xuất, khai thác và phát huy mọi tiềm năng to lớn của nhân dân, đƣa đất 

nƣớc thoát ra khỏi khủng hoang kinh tế - xã hội và phát triển đi lên theo định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa"
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9.3. Tổ chức thành công Đại hội đổi mới - Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đƣợc tiến hành tại Hà Nội từ ngày 

5-12-1986. 

Về dự Đại hội lần thứ VI có l.l29 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 1,9 triệu 

đảng viên cả nƣớc, 35 đoàn đại biểu các đảng anh em, các tổ chức cách mạng và 

bầu bạn khắp năm châu, 300 nhà báo trong và ngoài nƣớc. 

Đại hội nội bộ tiến hành từ ngày 5 đến 14-12-1986. Đồng chí Tổng Bí thƣ Trƣờng-

Chinh đã đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa V trình Đại 

hội lần thứ VI. 

Trong nhiều phức tạp của tình hình, Báo cáo chính trị do đồng chí Trƣờng-Chinh 

trình bày đã phân tích và làm cho sáng tỏ bằng các luận điểm khoa học có giá trị 

lịch sử và đặt ra trƣớc những ngƣời cộng sản về thái độ đối với việc đánh giá tình 

hình và xem đó nhƣ tiền đề cho việc giải quyết khó khăn và xây dựng quyết sách 



của Đảng: "Thái độ của Đảng ta trong việc đánh giá tình hình là nhìn thẳng vào sự 

thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Cùng với việc đánh giá đúng những 

thành tích đã đạt đƣợc, ở Đại hội này, chúng ta chú trọng kiểm điểm những mặt 

yếu kém, phân tích sâu sắc những sai lầm và khuyết điểm, vạch rõ nguyên nhân, 

nêu ra biện pháp khắc phục, xác định nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu cho những 

năm còn lại của chặng đƣờng đầu tiên của thời kỳ quá độ"
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Từ đó, báo cáo nêu rõ tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã 

hội: sản xuất tăng chậm, nhiều chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm năm không 

đạt đƣợc; tài nguyên bị lãng phí; phân phối lƣu thông rối ren, nhiều ngƣời lao động 

chƣa có việc làm, hàng tiêu dùng không đủ, nhà ở và điều kiện vệ sinh thiếu thốn. 

Thiếu sót lớn nhất là chƣa thực hiện đƣợc mục tiêu ổn định tình hình kinh tế - xã 

hội, ổn định đời sống nhân dân - mục tiêu hàng đầu do Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ V đề ra. Nguyên nhân chủ quan của tình hình trên là những sai lầm nghiêm 

trọng về chủ trƣơng, chính sách lớn; về chỉ đạo chiến lƣợc và tổ chức thực hiện của 

Đảng và Nhà nƣớc. Sai lầm thể hiện trên các mặt: xác định mục tiêu và bƣớc đi 

không sát thực tế nƣớc ta, không coi trọng khôi phục kinh tế là nhiệm vụ cấp bách; 

nông nghiệp vẫn chƣa thực sự là mật trận hàng đầu; muốn xóa bỏ ngay các thành 

phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa trong vòng năm năm; chƣa biết kết hợp kế hoạch 

hóa với quan hệ hàng hóa - tiền tệ; mắc sai lầm rất nghiêm trọng trong lĩnh vực 

phân phối, lƣu thông. 

Trên lĩnh vực tƣ tƣởng đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức lý luận, chậm tổng kết 

kinh nghiệm về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong công tác tổ chức, chậm thực hiện đổi mới công tác cán bộ. Lựa chọn và bố 

trí cán bộ chỉ nhấn mạnh học vị, bằng cấp mà không chú ý đến thực chất năng lực 

làm việc và kinh nghiệm rèn luyện thực tế. Phong cách lãnh đạo mang nặng chủ 



nghĩa quan liêu. Việc điều chỉnh địa giới lãnh thổ thiếu căn cứ khoa học, dẫn đến 

nhiều tỉnh, huyện quá lớn, hợp tác xã quá rộng. 

Báo cáo chính trị nêu rõ: "trƣớc hết thuộc về trách nhiệm của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, Hội đồng Bộ trƣởng"
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Từ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, bốn bài học kinh nghiệm mà 

Đảng ta rút ra là: 

Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tƣ tƣởng "lấy dân 

làm gốc". 

Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy 

luật khách quan. 

Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện 

mới. 

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng cầm 

quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Báo cáo chính trị khẳng định việc dứt khoát sắp xếp lại nền kinh tế quốc dân theo 

cơ cấu hợp lý, sửa chữa những sai lầm trong việc bố trí cơ cấu kinh tế trƣớc hết là 

cơ cấu sản xuất và đầu tƣ mà trƣớc đây thƣờng chỉ xuất phát từ ý chí chủ quan 

muốn đi nhanh, không tính đến điều kiện và khả năng thực tế, không kết hợp chặt 

chẽ ngay từ đầu công nghiệp với nông nghiệp thành một cơ cấu hợp lý, chƣa sử 

dụng có hiệu quả quan hệ kinh tế với nƣớc ngoài thiên về xây dựng công nghiệp 

nặng và những công nghiệp quy mô lớn, không tập trung giải quyết về căn bản vấn 

đề lƣơng thực, thực phẩm, phát triển sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu. 

Trong xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải sử dụng và cải 

tạo đúng đắn các thành phần kinh tế, xác định đúng cơ cấu thành phần kinh tế, sửa 

chữa những khuyết điểm trong việc chƣa xác định rõ ràng, nhất quán những quan 



điểm, chủ trƣơng và chính sách chỉ đạo công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, nóng 

vội, muốn xóa bỏ ngay các thành phần phi xã hội chủ nghĩa, nhanh chóng biến 

kinh tế tƣ bản tƣ nhân thành quốc doanh, nhấn mạnh việc thay đổi quan hệ sở hữu 

về tƣ liệu sản xuất mà không coi trọng giải quyết các vấn đề về tổ chức quản lý và 

chế độ phân phối. Trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phải sửa chữa những 

khuyết điểm do thiếu hiểu biết và ít kinh nghiệm quản lý, khắc phục cả hai khuynh 

hƣớng bảo thủ trì trệ không muốn đổi mới và nóng vội giản đơn, muốn giải quyết 

xong mọi vấn đề trong một thời gian ngắn. Suốt năm năm qua, lĩnh vực phân phối, 

lƣu thông luôn luôn căng thẳng và rối ren, hậu quả tổng hợp của nhiều yếu tố cùng 

tác động trong nền kinh tế và đời sống xã hội, tác hại của cơ chế tập trung quan 

liêu, bao cấp tồn tại nhiều năm trong quản lý kinh tế, chƣa có chính sách cơ bản về 

tài chính gắn liền với chính sách đúng đắn về giá cả tiền tệ tín dụng, tiền lƣơng, 

giải quyết vấn đề giá - lƣơng - tiền đã phạm sai lầm, thiếu biện pháp đồng bộ có 

hiệu quả để Nhà nƣớc nắm đƣợc hàng và tiền. 

Báo cáo chính trị khẳng định: "Đối với nƣớc ta, đổi mới đang là yêu cầu bức thiết 

của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Nhiều năm nay, trong 

nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội có nhiều quan niệm lạc hậu, nhất là 

những quan niệm về công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội chủ nghĩa, về cơ chế quản 

lý kinh tế, về phân phối, lƣu thông... Vì vậy, phải đổi mới, trƣớc hết là đổi mới tƣ 

duy, chúng ta mới có thể vƣợt qua khó khăn, thực hiện những mục tiêu do Đại hội 

lần thứ VI của Đảng đề ra... Đổi mới tƣ duy không có nghĩa là phủ nhận những 

thành tựu lý luận đã đạt đƣợc, phủ nhận... đƣờng lối đúng đắn đã đƣợc xác định, 

trái lại, chính là bổ sung và phát triển những thành tựu ấy"
62

. 

Báo cáo chính trị xác định rằng: "Đổi mới tƣ duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của 

Đảng và Nhà nƣớc là việc cấp bách đồng thời là việc thƣờng xuyên, lâu dài. Tính 

bảo thủ, sức ỳ của những quan niệm cũ là trở ngại không nhỏ, nhất là những quan 



niệm ấy gắn chặt với những ngƣời mang nặng chủ nghĩa cá nhân và đầu óc thủ 

cựu. Cần tạo những điều kiện xã hội thuận lợi cho quá trình đổi mới tƣ duy: bầu 

không khí dân chủ trong xã hội, nhất là trong sinh hoạt đảng, trong nghiên cứu 

khoa học; tinh thần tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý; hệ thống thông tin chính 

xác; tự phê bình và phê bình đƣợc tiến hành một cách thƣờng xuyên và nghiêm túc 

v.v.. Điều quan trọng là phải coi trọng công tác lý luận nhằm cung cấp nội dung 

khoa học cho việc đổi mới tƣ duy"
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Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Báo cáo chính trị nêu 

ra sáu yêu cầu: 

1. Đổi mới tƣ duy, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân là nhiệm vụ chủ yếu của công tác tƣ tƣởng. Coi trọng công tác lý luận, cung 

cấp nội dung cho sự nghiệp đổi mới. Đổi mới cả về nội dung, hình thức, phƣơng 

pháp, con ngƣời và phƣơng tiện làm công tác tƣ tƣởng. Đổi một đội ngũ cán bộ 

giảng dạy, viết lại sách giáo khoa và đổi mới cách dạy học ở các trƣờng của Đảng, 

Nhà nƣớc và đoàn thể. 

2. Đổi mới đội ngũ cán bộ, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và quản lý. Trƣớc hết 

phải đổi mới công tác cán bộ, bộ máy, cơ chế và đội ngũ những ngƣời làm công tác 

cán bộ. Tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ là hiệu quả công tác. Chấm dứt tình trạng 

bổ nhiệm cán bộ không có hiểu biết, hoặc kém chuyên môn vào các cƣơng vị lãnh 

đạo và quản lý cơ quan chuyên môn. Thực hiện chế độ bãi miễn đối với cán bộ vô 

trách nhiệm, thiếu năng lực. 

3. Đổi mới phong cách làm việc, mở rộng dân chủ, khuyến khích năng động, sáng 

tạo trên cơ sở nguyên tắc, đƣờng lối của Đảng. Hoàn chỉnh các chế độ hội nghị, 

kiểm tra tự phê bình và phê bình, điều tra nghiên cứu, nắm thông tin nhanh chóng 

chính xác lắng nghe ý kiến quần chúng, tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo tập thể. 



4. Nâng cao chất lƣợng đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. 

5. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở. Tạo điều kiện để quần chúng tham 

gia xây dựng đảng. 

6. Tăng cƣờng đoàn kết, nhất trí trong Đảng. 

Kết thúc Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, đồng chí Trƣờng-

Chinh đã nói những câu tâm huyết nhƣ những lời nhắn nhủ đối với những ngƣời 

cộng sản kế tục sự nghiệp của thế hệ những ngƣời cộng sản đi trƣớc: 

Hãy giữ gìn và nâng cao danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản. Mọi 

người hãy suy nghĩ và hành động vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì lợi ích cách 

mạng chứ không phải vì địa vị và tư lợi. Lý tưởng ấy phải được thực hiện cụ thể 

trong lao động, chiến đấu, học tập và trong lối sống của mỗi đảng viên. Trung 

thực, không giả dối, nói ít làm nhiều, lời nói đi đôi với việc làm, nhìn thẳng vào sự 

thật, nói đúng sự thật, không giấu giếm khuyết điểm - phẩm chất ấy phải được 

thường xuyên nhấn mạnh và rèn luyện. 

Báo cáo chính trị xác định nhiệm vụ chung của chặng đƣờng đầu tiên là: ổn định 

mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng những tiền đề cần thiết cho công 

nghiệp hóa trong chặng đƣờng tiếp theo. 

Mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội của chặng đƣờng đầu tiên là: 

1. Sản xuất đủ tiêu dùng và có tích lũy. 

2. Bƣớc đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý hƣớng vào việc đẩy mạnh sản xuất 

nông nghiệp, chủ yếu là lƣơng thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu. 

3. Làm cho thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa giữ vai trò chi phối, sử dụng mọi 

khả năng của các thành phần kinh tế khác trong sự liên kết chặt chẽ, dƣới sự lãnh 

đạo của thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 



theo nguyên tắc phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho 

ngƣời lao động. 

4. Tạo ra chuyển biến về mặt xã hội, việc làm, công bằng xã hội, chống tiêu cực 

mở rộng dân chủ, giữ kỷ cƣơng phép nƣớc. 

5. Củng cố quốc phòng và an ninh. 

Về chính sách đối ngoại, Báo cáo chính trị nêu rõ: Góp phần phấn đấu giữ vững 

hòa bình ở Đông Dƣơng, Đông Nam Á và thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh 

của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 

tăng cƣờng tình hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nƣớc xã hội chủ 

nghĩa; bình thƣờng hóa quan hệ với Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nƣớc, 

vì hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới. 

Về phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, nâng cao hiệu quả quản 

lý của Nhà nƣớc, Báo cáo chính trị đề ra khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra" và nêu rõ: tăng cƣờng hiệu lực quản lý của Nhà nƣớc là điều kiện tất 

yếu bảo đảm huy động lực lƣợng to lớn của quần chúng. 

Báo cáo chính trị do đồng chí Trƣờng-Chinh trình bày đƣợc Đại hội nhiệt liệt hoan 

nghênh. 

Báo cáo chính trị và Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI là đỉnh cao của thái độ cầu 

thị, dám nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật, dũng cảm phê bình và tự phê bình 

một cách nghiêm túc giải phóng đƣợc sức mạnh của dân tộc, sự thông minh, sáng 

tạo của các tầng lớp nhân dân của cán bộ, đảng viên chúng ta, chắp cánh cho chúng 

ta vƣơn đến những thắng lợi vĩ đại
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Đại hội họp công khai từ ngày 15 đến 18-12-1986. 

Ngày 15 tháng 12, đồng chí Trƣờng-Chinh, Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung 

ƣơng khóa V trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị. 



Chiều ngày 17 tháng 12, đồng chí Trƣờng-Chinh (và các đồng chí Phạm Văn 

Đồng, Lê Đức Thọ) đề nghị với Đại hội không tham gia ứng cử vì điều kiện sức 

khoẻ. Đại hội tuyên dƣơng công trạng to lớn vì nƣớc, vì dân của ba đồng chí đã 

làm nổi bật truyền thống cao đẹp của dân tộc ta: truyền thống thế hệ trƣớc ân cần 

dìu dắt thế hệ sau, thế hệ sau kế tục trung thành với sự nghiệp của thế hệ trƣớc. Đại 

hội nhất trí trao trách nhiệm cao cả cho đồng chí Trƣờng-Chinh, Phạm Văn Đồng, 

Lê Đức Thọ làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

Ngày 18 tháng 12, Đại hội thông qua Nghị quyết về Báo cáo chính trị, Báo cáo 

kinh tế và Báo cáo xây dựng Đảng. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VI khẳng định hai nhiệm vụ chiến lƣợc là xây dựng 

thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

Đại hội lần thứ VI của Đảng có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bƣớc ngoặt 

trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta. Với tầm nhìn thấu rõ thực 

trạng đất nƣớc, tổng kết đƣợc những kinh nghiệm từ thực tiễn thành công và thất 

bại; với ý thức trách nhiệm vì dân, vì nƣớc, dũng cảm thừa nhận sai lầm, khuyết 

điểm, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội lần thứ VI đã tìm ra lối thoát cho 

cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, mở ra đƣờng lối đổi mới toàn diện, mở ra bƣớc 

ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta. 

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Việt Nam viết: "Trong khi 

đất nƣớc lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội đồng chí Trƣờng-Chinh với trách 

nhiệm Tổng Bí thƣ đã cùng với Ban Chấp hành Trung ƣơng chuẩn bị Đại hội lần 

thứ VI của Đảng - Đại hội "đánh dấu sự đổi mới quan trọng của Đảng trong lãnh 

đạo chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức và có ý nghĩa to lớn, tăng cƣờng hơn nữa khối đoàn 

kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân" nhƣ văn kiện của Đảng đã xác định. Báo 

cáo chính trị tại Đại hội VI do đồng chí trình bày đã khẳng định "đối với nƣớc ta, 



đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn"; những khẩu 

hiệu và phƣơng hƣớng nêu lên trong Báo cáo trình Đại hội nhƣ "lấy dân làm gốc", 

"dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng 

sự thật, nói rõ sự thật", "luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo 

quy luật khách quan"... để lại những dấu ấn cực kỳ sâu sắc, là những khẩu hiệu có 

tính chỉ đạo hành động trong suốt quá trình đổi mới đất nƣớc"
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Với những đóng góp to lớn về lý luận và thực tiễn, với trách nhiệm quyết định 

trong chuẩn bị các văn kiện và tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI của Đảng, 

đồng chí Trƣờng-Chinh là kiến trúc sư vĩ đại của sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở nƣớc ta. 

Sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh tiếp tục cống hiến cho 

Đảng trong vai trò Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. Đồng chí đặc biệt 

chú ý tới việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết đổi mới của Đại hội lần 

thứ VI. 

Tại Hội nghị Trung ƣơng lần thứ hai khóa VI (họp từ ngày 1 đến 9-4-1987), giải 

quyết những vấn đề cấp bách về phân phối, lƣu thông, Cố vấn Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh phát biểu ý kiến xác định: những bài 

học dù thành công hay thất bại trong phân phối, lƣu thông vừa qua đều góp phần 

hun đúc thêm chí khí và quyết tâm chiến lƣợc của chúng ta theo hƣớng đổi mới, 

quyết không thể làm cho chúng ta thoái chí, nản lòng. Vì vậy, vấn đề đặt ra tại Hội 

nghị này chỉ có thể bổ sung theo hƣớng nâng cao, chứ không thể hạ thấp tinh thần 

và nội dung Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI. Trên tinh thần đó, về mặt chỉ đạo 

sách lƣợc chúng ta phải thận trọng và vững chắc, tích cực, liên tục, thƣờng xuyên 

theo hƣớng phát triển, chứ không thể "bàn lùi" hay đƣa ra một quá trình vô hạn 

định. 



Đồng chí chỉ rõ nguyên nhân làm cho nền kinh tế nƣớc ta lâm vào tình trạng lạm 

phát và bội chi ngân sách là do chúng ta chủ quan duy ý chí, phủ nhận quy luật 

khách quan, bác bỏ quan hệ hàng hoá - tiền tệ và nguyên nhân chủ yếu gây ra tình 

trạng không ổn định về kinh tế chính là cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Theo 

đồng chí muốn thoát khỏi tình trạng này, phải xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, 

xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách quan và trình độ phát triển của 

nền kinh tế đất nƣớc nhƣ Đại hội lần thứ VI đã đề ra. 

Đồng chí đề nghị Trung ƣơng nghiên cứu thực hiện bốn giảm: giảm bội chi ngân 

sách, giảm nhịp độ tăng giá, giảm tốc độ lạm phát, giảm khó khăn về đời sống của 

nhân dân lao động. Vấn đề này chỉ có thể thực hiện đƣợc khi sức sản xuất đƣợc 

giải phóng, khi chuyển đƣợc hoạt động kinh tế sang hạch toán kinh doanh xã hội 

chủ nghĩa. 

Đồng chí đề nghị Đảng hãy quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, mà yêu cầu cấp 

bách và lâu dài là mỗi cán bộ phải tự đổi mới bản thân mình. Đây là việc khó khăn 

nhất trong toàn bộ các khâu của quá trình đổi mới, đồng thời, cũng là điều đầu tiên 

và điều quan trọng bậc nhất cho đổi mới. Nếu Đảng không đổi mới đƣợc cán bộ, 

mỗi ngƣời không đổi mới đƣợc bản thân thì rốt cuộc sẽ không đổi mới đƣợc gì hết. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt 

Nam về việc xúc tiến xây dựng cƣơng lĩnh hoàn chỉnh cho toàn bộ cuộc cách mạng 

xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, Bộ Chính trị đã 

quyết định thành lập Ban soạn thảo Cƣơng lĩnh và Chiến lƣợc do Tổng Bí thƣ 

Nguyễn Văn Linh làm Trƣởng ban. Ban này chia làm hai tiểu ban: Tiểu ban Cƣơng 

lĩnh do đồng chí Trƣờng-Chinh làm Trƣởng tiểu ban và Tiểu ban Chiến lƣợc do 

đồng chí Phạm Văn Đồng làm Trƣởng tiểu ban. 

Công việc soạn thảo Cƣơng lĩnh đƣợc tiến hành từ giữa năm 1987. Đồng chí 

Trƣờng-Chinh quán triệt trong Tiểu ban chuẩn bị Cƣơng lĩnh: Cƣơng lĩnh mới của 



Đảng phải tổng kết đƣợc những bài học của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi ra 

đời, Đảng ta đã giƣơng cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đã biết 

dựa vào lực lƣợng nhân dân, đã kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của 

thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 

Việt Nam. Về chính trị, Cƣơng lĩnh phải thể hiện một bƣớc dân chủ hóa xã hội, 

dân chủ hóa trong Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ cần đƣợc thể hiện đúng 

trong Cƣơng lĩnh. 

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trƣờng-Chinh, các thành viên trong Tiểu ban tiến 

hành xây dựng đề cƣơng. Khi đề cƣơng tổng quát đƣợc thông qua, các thành viên 

tiến hành dự thảo lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Sau khi góp ý cho dự thảo 

lần thứ ba, đồng chí Trƣờng-Chinh đột ngột qua đời. 

Trong những tháng ngày làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, mặc dù 

tuổi cao sức yếu, đồng chí Trƣờng-Chinh nhiều lần đến thăm và làm việc ở nhiều 

địa phƣơng và các cơ sở cách mạng, đặc biệt là những nơi đã đùm bọc, chở che 

đồng chí trong những năm tháng trƣớc Cách mạng tháng Tám nhƣ Đồng Kỵ, Từ 

Sơn (Bắc Ninh), Hiệp Hòa (Bắc Giang); Tiên Thù, Phổ Yên (Thái Nguyên); Xuân 

Đỉnh- Từ Liêm (Hà Nội) và trong chín năm chống thực dân Pháp xâm lƣợc nhƣ 

Vạn Phúc - Hà Đông; Định Hóa - Thái Nguyên... 

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trƣờng-Chinh nhắc nhở lãnh đạo địa phƣơng phải 

kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, đi đôi với việc điều chỉnh cơ 

cấu kinh tế nhằm khai thác mọi tiềm năng, giải phóng sức sản xuất, gắn với từng 

bƣớc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất một. Phải thấy đổi mới là một quá 

trình liên tục, từ thấp đến cao, từ từng mặt đến toàn diện, khẩn trƣơng táo bạo 

nhƣng thận trọng. Phải đẩy mạnh sản xuất và thi hành tốt chính sách xã hội, nâng 

cao đời sống của ngƣời lao động. 



Về thăm làng Tiên Thù, xã Tiền Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nơi 

đồng bào đã cứu đồng chí thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù năm 1941, đồng chí đã 

viết bài thơ: 

"Tiên Thù cơ sở năm xƣa, 

Che chở, đùm bọc, nắng mƣa ân cần. 

Tình dân, nghĩa nƣớc nồng nàn, 

Bốn mƣơi năm ấy, muôn vàn nhớ mong. 

Giờ đây lúa chín đầy đồng. 

Non sông thống nhất, cờ hồng tung bay. 

Gặp nhau, tay xiết chặt tay, 

Cùng nhau ôn lại những ngày gian truân. 

Một lòng vì nƣớc vì dân, 

Xa nhau vẫn thấy nhƣ gần bên nhau. 

Tiên phong hãy gắng đi đầu, 

Dựng xây hạnh phúc muôn màu thắm tƣơi. 

Mang theo ánh mắt nụ cƣời, 

Ra về vƣơng vấn, bồi hồi vấn vƣơng. 

Lòng ta lo việc bốn phƣơng, 

Lòng ta ấp ủ tình thƣơng đồng bào". 

Trong những tháng năm đầu của sự nghiệp đổi mới, những chuyến thăm địa 

phƣơng của đồng chí Trƣờng-Chinh đã giúp cho cán bộ và nhân dân các địa 

phƣơng hiểu rõ và tin tƣởng sâu sắc vào đƣờng lối đổi mới của Đảng, kiên quyết 



tháo gỡ khó khăn đƣa Nghị quyết Đại hội lần thứ VI vào cuộc sống. Vì vậy, các 

chuyến đi này đã để lại ấn tƣợng và cảm tình sâu sắc trong cán bộ và nhân dân các 

địa phƣơng. 

Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, đất nƣớc thống nhất, đồng chí Trƣờng-Chinh 

nhiều lần vào thăm và làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ: 

đến nơi từng đặt các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ 

- vùng đất mũi Cà Mau, tới thăm quê hƣơng Đồng khởi Bến Tre, tới thăm vùng đất 

Tiền Giang - một trong những cái nôi của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, đi thăm Chiến 

khu Đ của miền Đông gian khổ trong suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lƣợc 

Pháp - Mỹ. Năm 1978, đồng chí đã ra thăm Côn Đảo - nơi đã từng đƣợc mệnh 

danh là chốn "địa ngục trần gian", nơi bọn xâm lƣợc giam cầm, đọa đày, giết hại 

hàng vạn đồng bào yêu nƣớc và biết bao đảng viên ƣu tú của Đảng ta. Đồng chí đã 

hai lần đến thăm và cảm ơn đồng bào, đồng chí ở Bà Điểm, Hóc Môn (năm 1978 

và 1981), nơi Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và Xứ uỷ Nam Bộ đã từng thiết 

lập căn cứ địa cách mạng, nơi đã diễn ra ba hội nghị quan trọng của Ban Chấp 

hành Trung ƣơng (ngày 25 tháng 8 đến 4-9-1937; 29 và 30-3-1938; và 6 đến 8-11-

1939), nơi các đồng chí Tổng Bí thƣ lỗi lạc Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, và 

nhiều đồng chí lãnh đạo ƣu tú của Đảng nhƣ Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh 

Khai... đã hy sinh. 

Tháng 1-1987, đồng chí Trƣờng-Chinh chính thức vào thăm Thành phố Hồ Chí 

Minh lần cuối cùng. "Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam mãi mãi thƣơng yêu 

và quý trọng đồng chí Trƣờng-Chinh và đã gọi đồng chí bằng cái tên thân 

thiết: "Anh Năm mới"
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Từ năm 1985, đồng chí Trƣờng-Chinh đã có ý định muốn viết một cuốn Hồi 

tưởng, ghi lại quãng đời hoạt động cách mạng của mình và đã dành thời gian kể 

cho một số cán bộ làm công tác lịch sử ghi chép lại. 



Ngày 28-9-1988, tại Nhà khách số 8, phố Chu Văn An, Hà Nội, đồng chí làm việc 

với nhóm viết Hồi tưởng, nói rõ hơn mục đích làm cuốn sách: 

"Năm nay tôi đã ngoài 80 tuổi, muốn có một cuốn "Hồi tƣởng" ghi lại cuộc đời 

hoạt động của mình gắn bó với quá trình hoạt động cách mạng của Đảng ta và của 

Bác Hồ. Đáng lẽ cuốn "Hồi tƣởng" này có thể làm sớm hơn, nhƣng trƣớc đây, vì 

hoàn cảnh công tác không cho phép nay mới có điều kiện làm đƣợc. 

Gần 60 năm qua, kể từ khi thành lập Đảng đến nay, biết bao sự kiện trọng đại của 

đất nƣớc, của Đảng và nhân dân vẫn còn in sâu trong ký ức của nhiều ngƣời, trong 

đó có tôi. Do vậy, viết cuốn "Hồi tƣởng" là một việc làm có ý nghĩa, không chỉ nói 

lên sự đóng góp của cá nhân tôi mà chủ yếu còn nói lên chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng tuyệt vời của nhiều đồng chí, đồng bào ta đã hiến cả cuộc đời mình vào sự 

nghiệp chung của dân tộc. 

Năm 1990, năm kỷ niệm lần thứ 60 Ngày lập Đảng, lần thứ 45 ngày dựng nƣớc và 

lần thứ 100 ngày Bác Hồ ra đời. Tôi muốn trong dịp này sẽ cho ra mắt bạn đọc 

cuốn "Hồi tƣởng" của tôi. 

Để hoàn thành tốt công việc, cần có sự đóng góp và giúp đỡ của các đồng chí. 

Tôi đề nghị đặt tên cuốn sách là "Hồi tƣởng", vì dùng chữ "hồi tƣởng" có phần sâu 

sắc hơn chữ "hồi ký". 

Về yêu cầu của cuốn sách, tôi muốn rằng, nó phải bảo đảm đƣợc tính chính xác 

của lịch sử. Vừa qua, có một số cuốn hồi ký hoặc một số bài hồi ký đã bị ngƣời 

đọc có ý kiến, cũng chỉ vì nó không phản ánh trung thực lịch sử. Vì vậy, việc phản 

ánh chân thực lịch sử là một yêu cầu số một..."
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Ngày 30-9-1988, đồng chí Trƣờng-Chinh làm việc đến 11 giờ. Đó là buổi làm việc 

cuối cùng của đồng chí cho Đảng và dân tộc. Đồng chí Trƣờng-Chinh đột ngột đi 

vào cõi vĩnh hằng. Cuốn "Hồi tƣởng" đƣợc xếp lại. 



Cả nƣớc để tang đồng chí từ ngày 2 đến 6-10-1988. 

Đồng chí Trƣờng-Chinh an nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. 

________________ 

1. Nhóm này gồm các đồng chí: Lê Xuân Tùng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh), Trần Đức Nguyên, Lê Văn Viện, Nguyễn Thiệu (Ban Kinh tế trung 

ƣơng), Võ Đại Lƣợc, Dƣơng Phú Hiệp (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Hà 

Nghiệp, Trần Nhâm (Văn phòng đồng chí Trƣờng Chinh). 

2. Lúc này còn hợp nhất. 

3. Báo Nhân dân, ngày 28-4-1983, tr.4. 

4. Dự thảo chỉ thị đó chƣa đƣợc Bộ Chính trị thảo luận và thông qua. 

5. Đồng chí Trƣờng-Chinh làm việc ở Lâm Đồng đến ngày 22-7-1983. 

6. Báo Nhân dân, ngày 13-8-1983, tr.4. 

7. Báo Nhân dân, ngày 31-8-1983, tr.4. 

8. Sau khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nƣớc ta dự Lễ kỷ niệm lần thứ năm 

Quốc khánh nƣớc Cộng hoà Nhân dân Campuchia về nƣớc (từ ngày 6 đến ngày 9-

1-1984), đồng chí Trƣờng-Chinh đã ghé về Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở 

tỉnh Long An. 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.45, tr.252. 

10,11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.45, tr.253-254, 

256. 

12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.45, tr.258. 

13. Hiện vật hóa việc trả lƣơng còn nảy sinh những việc làm tùy tiện nhƣ trả lƣơng 

cho giáo viên bằng phân bón. Giáo viên mang phân bán ra thị trƣờng để lấy tiền 



chênh lệch chi cho sinh hoạt. Nhƣ vậy, trả lƣơng bằng hiện vật đã biến cán bộ, 

công nhân, viên chức thành ngƣời buôn bán, nuôi sống thị trƣờng tự do, làm giàu 

cho tƣ thƣơng, gây rối loạn thị tƣờng, đẻ ra nhiều tệ nạn xã hội. 

14. Khi nghe đồng chí Trƣờng-Chinh nói "cứu lấy giai cấp công nhân", cả hội 

trƣờng của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng đều vỗ tay hoan 

nghênh. 

15. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.45, tr.261-262. 

16. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, Nghị quyết chỉ rõ phải: Một là, phát triển sản xuất, 

phải đẩy mạnh thu mua nắm nguồn hàng và mở rộng thƣơng nghiệp xã hội chủ 

nghĩa, tích cực cải tạo và quản lý thị trƣờng tự do cấm tƣ thƣơng kinh doanh những 

mặt hàng do nhà nƣớc thống nhất quản lý, chống đầu cơ buôn lậu, loại từ chợ 

đen; Hai là, khẩn trƣơng điều chỉnh các chính sách về giá cả, tiền lƣơng, tài chính, 

tiền tệ cho phù hợp với tình hình kinh tế - tài chính đã thay đổi và chƣa ổn định, 

nhằm phục vụ tốt hơn sản xuất, kinh doanh và đời sống của ngƣời lao động. Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.45, tr.291. 

17. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ƣơng, ngày 11 đến 17-12-1984. 

18. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ƣơng, ngày 11 đến 17-12-1984. 

19. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng- Chinh tại Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ƣơng, ngày 11 đến 17-12-1984. 

20. Tại Nghĩa Bình, đồng chí Trƣờng-Chinh đã đi thăm Bảo tàng Quang Trung và 

có bài thơ "Thăm nhà Bảo tàng Quang Trung": 

"Hào khí Tây Sơn toả núi sông, 



Anh hùng áo vải phất cờ hồng. 

Cứu dân, giữ nƣớc, yên bờ cõi, 

Sự nghiệp muôn năm tạc chữ đồng. 

Con cháu ngày nay rất tự hào, 

Phát huy truyền thống, chí càng cao. 

Nƣớc non hùng vĩ, hoa thơm ngát, 

Bão táp qua rồi, đẹp biết bao!" 

Báo Nhân dân, ngày 15-1-1985, tr.1. 

21. Lúc này còn là Hậu Giang. 

22. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng- Chinh tại Hội nghi Bộ Chính trị bàn 

về vấn đề giá - lƣơng - tiền, ngày 13 đến 15-5-1985. 

23. Sau này trong cuộc họp Bộ Chính trị ngày 4-4-1986 để chuẩn bị nội dung Hội 

nghị lần thứ mƣời Ban Chấp hành Trung ƣơng, đồng chí Trƣờng-Chinh nói rõ căn 

cứ thực tiễn và lý luận cũng nhƣ cơ sở phƣơng pháp về vấn đề bù giá vào lƣơng. 

(Biên bản họp Bộ Chính trị ngày 4-4-1986, lƣu tại Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung 

ƣơng Đảng). 

24. Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.46, tr.99. 

25. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.46, tr.66-67. 

26. Báo Nhân dân, ngày 27-7-1985, tr.4. 

27. Xem: Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng 

Đảng. 

28. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.46, tr.236. 



29. Trần Nhâm: Trường-Chinh với hành trình đổi mới tư duy, Nxb.Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2005, tr.117-119. 

Ý kiến của đồng chí Trƣờng-Chinh cũng giống nhƣ ý kiến của đồng chí Võ Văn 

Kiệt trong thƣ ngày 4-9-1985 gửi đồng chí Phạm Văn Đồng và đồng chí Trƣờng-

Chinh. Đồng chí Võ Văn Kiệt viết: "Kết quả của việc đồi tiền cho thấy tiền nằm 

trong nhân dân tƣơng đối ít, số hộ có số tiền đổi thấp là khá đông, cho chúng ta 

một kết luận đáng suy nghĩ và day dứt về mức sống của nhân dân lao động hiện 

nay. Một kết quả khác cho thấy tiền nằm trong tay tƣ sản không đáng kể, chúng ta 

đã "đánh hụt" vì để cho bọn chúng quá nhiều thì giờ để chuẩn bị đối phó, thẳng tay 

thu gom, vơ vét hàng của Nhà nƣớc và chuyển tài sản từ tiền ra những giá trị 

khác... Một khám phá nữa là phần lớn tiền lại nằm trong tay các công ty xí nghiệp 

và các địa phƣơng. Điều này vừa chứng tỏ sự mất tin tƣởng nghiêm trọng đối với 

quy chế của ngân hàng ngay từ những đơn vị nhà nƣớc vừa cho thấy sự thiếu kỷ 

luật trong quản lý thuộc khu vực nhà nƣớc đã đến mức đáng báo động, và hoạt 

động kinh tế "bí mật" của các đơn vị kinh tế là khá lớn. 

Chúng ta có nhiều sơ hở trong vụ đổi tiền, gây nên những hậu quả bất lợi đáng 

quan tâm. Về thời điểm, việc đổi tiền thực hiện đồng thời với cải cách lƣơng và 

điều chỉnh giá làm cho tình hình hết sức phức tạp, hiệu quả của việc cải cách lƣơng 

có nguy cơ bị giảm, việc điều chỉnh giá thêm khó khăn, ngành thƣơng nghiệp càng 

thêm lúng túng trong nỗ lực làm chủ thị trƣờng. Nếu đổi tiền vào một thời điểm 

khác, áp lực đối với việc mua bán chắc là không ở mức độ này. Sự thiếu bảo mật 

đã làm cho hàng của Nhà nƣớc tuồn hết về ngƣời có tiền, tiền của các hộ buôn bán 

lớn chuyển hết cho các xí nghiệp, công ty nhà nƣớc, và thƣơng nghiệp bị rút hết 

hàng nhanh chóng, suy yếu khả năng chống đỡ trên thị trƣờng... Theo 

sách: Trường-Chinh với hành trình đổi mới tư duy, Sđd, tr.120-121. 



30. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại Hội nghị Bộ Chính trị ngày 

12-9-1985. 

31, 32. Xem: Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, Cục Lƣu trữ Văn phòng Trung ƣơng 

Đảng. 

33. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại Hội nghị lần thứ chín Ban 

Chấp hành Trung ƣơng, ngày 9 đen 16-12-1985. 

34. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.46, tr.367. 

35. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.46, tr.375-376. 

36. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại cuộc họp Bộ Chính trị, 

ngày 20 đến 25-1-1986. 

37. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại cuộc họp Bộ Chính trị, 

ngày 20 đến 25-1-1986. 

38. Xem: Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị ngày 24-2-1986. 

39. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại cuộc họp Bộ Chính trị, 

ngày 4-4-1986. 

40. Xem: Bài phát biểu của đồng chí Trƣờng-Chinh tại Hội nghị Bộ Chính trị ngày 

18 đến 21-3-1986, thảo luận dự thảo Nghị quyết Bộ Chính trị "Về bảo đảm quyền 

chủ động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở". 

41. Thể chế hoá Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 26-6- 1986, Hội đồng Bộ 

trƣởng đã ban hành chín văn bản pháp quy quy đinh tạm thời cho các đơn vị kinh 

tế cơ sở đƣợc quyền tự chủ về kế koạch, vật tƣ kỹ thuật, tài chính; về cơ chế kinh 

doanh xã hội chủ nghĩa; về giá cả, lao động, tiền lƣơng; về tiêu thụ sản phẩm và 

dịch vụ; về nhập khẩu và thực hiện hợp đồng kinh tế. Nghị quyết này là cơ sở cho 

sự ra đời của Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Bên Chấp hành Trung ƣơng khoá VI. 
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NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA ĐẢNG TA 

10.1. Ngƣời cộng sản kiên cƣờng 

Sớm tham gia phong trào yêu nƣớc từ năm 1925 và gia nhập Hội Việt Nam thanh 

niên cách mạng năm 1927, đồng chí Trƣờng-Chinh là một trong những ngƣời tiên 

phong tham gia vận động thành lập Đảng và trở thành một trong những chiến sĩ 

cộng sản lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Những hoạt động đó 

đã góp phần đƣa cách mạng Việt Nam bƣớc vào giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động nƣớc ta phát huy vai trò quyết định xu thế phát 

triển của đất nƣớc theo con đƣờng của chủ nghĩa Mác –Lênin
1
. 

Vào những năm ba mƣơi, trong ngục tù đế quốc cũng nhƣ khi hoạt động công khai, 

đồng chí đã đem hết nghị lực, trí tuệ và nhiệt tình cách mạng tham gia truyền bá 

cƣơng lĩnh, đƣờng lối của Đảng, và góp phần to lớn vào cuộc vận động dân chủ do 

Đảng ta lãnh đạo trong những năm 1936-1939. 

Năm 1940, trƣớc sự khủng bố ác liệt, hầu hết uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng ta bị thực dân Pháp bắt và giết hại, đồng chí đã vƣợt qua sự truy lùng của kẻ 

thù, góp phần tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ƣơng, kiện toàn bộ máy của Đảng 

và đón đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nƣớc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 

Cuộc gặp gỡ lịch sử và sự thống nhất toàn diện giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và 

Quyền Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh ở Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 

ƣơng (tháng 5-1941) đã dẫn tới những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, để Đảng lãnh 

đạo nhân dân ta chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện và tiến hành thắng lợi Cách mạng 

tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của dân tộc. 

Trong những năm 1945-1946, dƣới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng 

chí cùng Trung ƣơng Đảng lèo lái con thuyền cách mạng vƣợt qua thác ghềnh 

hiểm nghèo; tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, giữ 



vững thành quả cách mạng; chuẩn bị toàn diện các điều kiện chính trị, kinh tế, 

quân sự, ngoại giao cho việc phát động cuộc chiến tranh ái quốc và đã đƣa cuộc 

kháng chiến trƣờng kỳ chống thực dân Pháp xâm lƣợc đến thắng lợi Điện Biên Phủ 

chấn động địa cầu, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ, đƣa miền Bắc đi lên chủ 

nghĩa xã hội. 

Là thành viên trong Bộ Chính trị, đồng chí có nhiều đóng góp vào sự lãnh đạo tập 

thể của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng trong những năm kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nƣớc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Năm 1986, sớm nhận rõ đƣợc xu thế của thời đại, trƣớc thực trạng của đất nƣớc, 

yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng với 

Đảng trong việc khẳng định chủ trƣơng đổi mới. Vang mãi trong lòng đồng bào ta 

lời phát biểu của đồng chí trong quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ VI: Đổi mới là 

đòi hỏi bức thiết của đất nƣớc và của thời đại. Đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống 

còn đối với đất nƣớc và dân tộc ta. Tinh thần đó đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy 

những ngƣời cộng sản và nhân dân ta đến lên. 

Trên cƣơng vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, đồng chí đã dành hết trí 

lực góp phần xây dựng Cƣơng lĩnh của Đảng và Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nƣớc, chuẩn bị nội dung cho Đại hội lần thứ VII của Đảng. 

Là nhà chính trị, nhà tƣ tƣởng, nhà lý luận, nhà báo, nhà thơ... đồng chí là sự thể 

hiện cực kỳ sinh động lƣơng tâm, trí tuệ, tình cảm cách mạng cao đẹp và văn hoá 

của ngƣời chiến sĩ cách mạng, một nhà lãnh đạo cộng sản suốt đời phấn đấu theo 

chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

Đồng chí luôn là tấm gƣơng sáng về sự kiên cƣờng cách mạng, nguyên tắc và ý 

thức kỷ luật cộng sản, tình cảm chân thành với đồng bào, đồng chí, khiêm tốn, giản 

dị, phƣơng pháp làm việc khoa học, thận trọng, cụ thể và thiết thực. 



Trong ngục tù đế quốc, trƣớc án tử hình hay những hoạt động ám hại liên tục của 

kẻ thù, hoặc trƣớc những khó khăn nghiệt ngã của cuộc cách mạng giải phóng con 

ngƣời - cách mạng xã hội chủ nghĩa - chƣa có tiền lệ, vừa mở đƣờng vừa tiến lên, 

đồng chí luôn vƣợt lên tất cả, không ngừng nghỉ đấu tranh vì sự nghiệp độc lập cho 

dân tộc, tự do và hạnh phúc cho con ngƣời Việt Nam. 

Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đƣợc rèn luyện và trƣởng thành 

trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, đồng chí trở thành nhà lãnh đạo 

có uy tín của Đảng và Nhà nƣớc, đƣợc nhân dân ta và bạn bè lên thế giới tin yêu, 

kính trọng, là một tấm gƣơng sáng của ngƣời cộng sản kiên cƣờng. 

10.2. Kiến trúc sƣ chiến lƣợc - nhà tổ chức tài năng 

Ba lần đƣợc tín nhiệm làm Tổng Bí thƣ - Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng 

(1941-1951), Tổng Bí thƣ Đảng Lao động Việt Nam (1956) và Tổng Bí thƣ Đảng 

Cộng sản Việt Nam (1986) - trƣớc hết, Trƣờng-Chinh không chỉ là một chiến lƣợc 

gia đã hoạch định đúng đắn và chính xác đƣờng lối chính sách mới của Đảng, mà 

đồng chí còn là nhà tổ chức tài năng đã góp phần lãnh đạo tổ chức toàn Đảng, toàn 

dân ta thực hiện thắng lợi đƣờng lối giải phóng dân tộc, bảo tồn phục hƣng và phát 

triển đất nƣớc trong thế kỷ XX. 

Cuộc gặp gỡ và thống nhất tƣ tƣởng giữa Nguyễn Ái Quốc - Trƣờng-Chinh tại Pác 

Bó (tháng 5-1941), mà kết quả là sự ra đời của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành Trung ƣơng (khoá I) đánh dấu bƣớc ngoặt lịch sử trong sự phát 

triển của cách mạng Việt Nam. Nghị quyết này, đƣợc đồng chí Trùờng-Chinh 

chuẩn bị theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là bƣớc hoàn chỉnh về sự thay đổi chiến lƣợc 

là chính sách mới của Đảng, đã giải quyết đúng đắn mâu thuẫn chủ yếu giữa dân 

tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lƣợc đặt cơ sở cho việc tập hợp hết thảy một 

lực lƣợng của dân tộc dƣới lá cờ của Đảng, tiến hành cuộc cách mạng giành lại độc 

lập tự do cho dân tộc. 



Tƣ duy lý luận độc lập, tự chủ, sáng tạo và sự linh hoạt trong quá trình chỉ đạo thực 

tiễn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Tổng Bí thƣ Trƣờng-Chinh đã tạo ra bƣớc 

phát triển nhảy vọt của lực lƣợng cách mạng nƣớc ta, dẫn tới thành công của Cách 

mạng tháng Tám. 

Là linh hồn của cách mạng, nhƣng vì những nhiệm vụ quốc tế lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc hai lần phải vắng mặt ở trong nƣớc (từ tháng 8-1942 đến tháng 10-1944 và từ 

tháng 2 đến tháng 5-1945), trách nhiệm to lớn của Đảng và cách mạng đặt lên vai 

Tổng Bí thƣ của Đảng. Đồng chí Trƣờng-Chinh đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển 

khai Nghị quyết lần thứ tám, phát triển mạnh mẽ lực lƣợng chính trị với sự ra đời 

của các đoàn thể cứu quốc rộng rãi trong Mặt trận Việt Minh, xây dựng các an toàn 

khu và trên cơ sở đó, tổ chức lực lƣợng vũ trang. Nhờ đó, trên cơ sở nắm chắc tình 

hình thế giới và trong nƣớc, với lực lƣợng cách mạng đƣợc tổ chức, chuẩn bị chu 

đáo, đồng chí và Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng đã phát hiện đúng sự đột biến của 

tình hình, kịp thời ra Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", 

triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, thống nhất các lực lƣợng vũ trang, 

kiện toàn các chiến khu đã có, lập thêm các chiến khu mộ, cử ra Uỷ ban quân sự, 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời để khi thời cơ tới, tiến lên tổng khởi 

nghĩa. 

Khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nƣớc, đồng chí gấp rút tổ chức thành công Hội 

nghị toàn quốc của Đảng, Đại hội quốc dân ở Tân Trào và thành lập Uỷ ban khởi 

nghĩa toàn quốc do đồng chí trực tiếp phụ trách. Với sự chuẩn bị chu đáo đó, chỉ 

trong nửa tháng, tổng khởi nghĩa đã giành đƣợc thắng lợi trong cả nƣớc. 

Nhà nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, dƣới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, đồng chí trực tiếp lãnh đạo tổ chức "kháng chiến và kiến quốc", góp 

phần thực hiện thành công sách lƣợc "Hoà để tiến", vƣợt qua cam go của tình thế 

"ngàn cân treo sợi tóc," giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng thành công nhà 



nƣớc dân chủ mới, tạo cơ sở pháp lý để động viên, tổ chức toàn dân chuẩn bị và 

bƣớc vào cuộc chiến đấu bảo toàn nền độc lập non trẻ. 

Theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đồng chí đã nhanh chóng vạch ra chiến lƣợc chiến 

tranh ái quốc với tác phẩm Kháng chiến nhất đinh thắng lợi(1947) và chỉ ra con 

đƣờng phát triển của cách mạng Việt Nam qua báo cáo Luận cương về cách mạng 

Việt Nam (1951), góp phần đƣa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại 

của dân tộc. 

Đảng ta khẳng định: "Dƣới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vĩ đại, trên cƣơng vị Tổng Bí thƣ của Đảng, từ năm 1941, cùng với Ban 

Chấp hành Trung ƣơng và Bộ Chính trị, đồng chí Trƣờng-Chinh đã có nhiều quyết 

sách đúng đắn, sáng tạo nhất là trong những bƣớc ngoặt của cách mạng, vai trò của 

đồng chí nổi bật là một trong những ngƣời lãnh đạo kiệt xuất đã đƣa cuộc Cách 

mạng tháng Tám đến thành công và đƣa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

đến thắng lợi cuối cùng"
2
. 

Trong chỉ đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, 

đồng chí có nhiều đóng góp lớn lao vào việc xây dựng hậu phƣơng miền Bắc xã 

hội chủ nghĩa vững chắc, cùng Bộ Chính trị chuẩn bị và đƣa ra các quyết sách 

chiến lƣợc lớn, dẫn tới thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam 

thống nhất Tổ quốc. 

Là ngƣời hoạt động nhà nƣớc, đồng chí có những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp 

xây dựng nhà nƣớc kiểu mới theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: là Uỷ viên Uỷ ban dự 

thảo Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, Chủ tịch Uỷ ban Thƣờng vụ 

Quốc hội (1959), đến vị trí Chủ tịch Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (1980) và Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc (1981), đồng chí 

đã tham gia chỉ đạo soạn thảo và công bố nhiều đạo luật, hoàn chỉnh hệ thống pháp 

luật ớ nƣớc ta góp phần xây dựng nhà nƣớc pháp quyền của dân do dân và vì dân. 



Trƣớc thực tế khủng hoảng kinh tế - xã hội của đất nƣớc (1979-1986), đồng chí 

thâm nhập thực tế, tổng kết kinh nghiệm, tập hợp sáng kiến của nhân dân tìm tòi lý 

luận và đề nghị với Đảng ta khởi xƣớng công cuộc đối mặt. Đại hội lần thứ VI 

khẳng định đƣờng lối đổi mới toàn diện nhằm đƣa đất nƣớc vƣợt qua mọi khó 

khăn, thử thách, giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta trƣớc sự đổ vỡ của 

hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đây là sự nghiệp vĩ đại, đánh dấu bƣớc phát triển mới 

trong tƣ duy lý luận của Đảng ta. Thắng lợi của công cuộc đổi mới khẳng định tính 

đúng đắn của đƣờng lối đổi mới toàn diện do Đại hội lần thứ VI đề ra mà Trƣờng-

Chinh là một trong những người đề xướng công cuộc đổi mới
3
, là "Tổng Bí thư của 

đổi mới"
4
. 

Trƣờng-Chinh - một kiến trúc sƣ chiến lƣợc mới, nhà tổ chức tài năng của Đảng và 

dân tộc ta. 

10.3. Nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, nhà lý luận, nhà văn hóa lớn 

Ba lần trên cƣơng vị Tổng Bí thƣ của Đảng, đồng chí đã có những cống hiến đặc 

biệt xuất sắc về lý luận và chỉ đạo thực tiễn khởi nghĩa giành chính quyền, về chiến 

tranh nhân dân - toàn dân, toàn diện, trƣờng kỳ, dựa vào sức mình là chính; lý luận 

và tổ chức về xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết toàn dân, thêm bạn, 

bớt thù; lý luận và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng nhà nƣớc 

và pháp luật; về công tác tƣ tƣởng, công tác văn hóa, văn nghệ... 

Những cống hiến đó thể hiện việc nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với sự hiểu biết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt 

Nam, đồng thời tỏ rõ năng lực tƣ duy sáng tạo và đúng đắn của đồng chí Trƣờng-

Chinh. Vì vậy, những chiến lƣợc, sách lƣợc mới do đồng chí đề xuất và những vấn 

đề thực tiễn do đồng chí tổng kết đã trở thành lý luận và những bài học lớn của 

Đảng ta. 



Những ngƣời cộng sản Việt Nam khắc sâu di huấn của đồng chí Trƣờng-Chinh: 

Với tỉnh thần tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, chúng ta cần 

phân tích một cách sâu sắc những khuyết điểm, sai lầm, trên cơ sở đó mà đề ra chủ 

trƣơng, biện pháp kiên quyết và thực tế để đƣa cách mạng nƣớc ta nhanh chóng 

vƣợt qua khó khăn và tiếp tục vững bƣớc tiến lên. 

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta 

luôn ghi nhớ ba bài học lớn mà đồng chí đã tổng kết: 

1. "Sức mạnh của một nước, của cách mạng chính là ở nhân dân". Để thật sự phát 

huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, phải tin tƣởng ở nhân dân, mọi 

chủ trƣơng, chính sách đều phải lấy dân làm gốc. Cha ông ta từ xƣa đã nghĩ và làm 

nhƣ vậy. Trong thời đại ngày nay, từ tiền khởi nghĩa đến Cách mạng tháng Tám, 

chống mọi kẻ thù xâm lƣợc, Đảng ta đều làm nhƣ vậy. Đi lên chủ nghĩa xã hội 

ngày nay lại càng phải làm nhƣ vậy
5
. "Bài học "cách mạng là sự nghiệp của quần 

chúng" trƣớc đây rất quan trọng, bây giờ càng quan trọng, đó là bài học lịch sử vô 

giá của cách mạng nƣớc ta"
6
. 

2. Là ngƣời lãnh đạo, do vậy bài học lớn thứ hai Đảng cần phải nắm vững là phải 

tôn trọng quy luật khách quan, phải vận dụng nó một cách đúng đắn vào thực tế 

cách mạng nƣớc ta. 

Đồng chí lƣu ý chúng ta rằng: "Chủ nghĩa Mác - Lênin nêu lên những nguyên lý 

chung có tính phổ biến. Song vận dụng những nguyên lý đó vào hoàn cảnh Việt 

Nam nhƣ thế nào là việc của chúng ta phải làm; không ai có thể làm thay chúng ta 

đƣợc. Muốn vậy, phải xuất phát từ thực tế Việt Nam, với những con ngƣời Việt 

Nam cụ thể, với điều kiện phát triển cụ thể của lịch sử, của nền kinh tế, của điều 

kiện xã hội, của những truyền thống Việt Nam"
7
. 



Chúng ta phải vận dụng đúng đắn, trải qua sự kiểm nghiệm của thực tế mà điều 

chỉnh các chính sách nhằm vận dụng ngày càng nhuần nhuyễn và đúng đắn hơn cả 

hệ thống các quy luật đó, không chỉ vận dụng riêng một quy luật nào. 

Rất thực tế khi đồng chí chỉ ra rằng: tiêu chuẩn đánh giá một chính sách, tiêu chuẩn 

xác định trình độ và khả năng vận dụng đúng đắn hệ thống quy luật, thông qua các 

chính sách của chúng ta là sản xuất phải phát triển, đời sống vật chất và văn hoá 

của nhân dân phải ổn định và từng bƣớc đƣợc cải thiện, xã hội phải lành mạnh, văn 

minh, các giá trị đạo đức và tinh thần ngày càng đƣợc nâng cao, quốc phòng, an 

ninh vững mạnh. Mọi chính sách làm giảm nhiệt tình lao động của quần chúng, 

gây trở ngại, thậm chí làm đình đốn sản xuất bế tắc lƣu thông, làm cho đời sống 

khó khăn, tiêu cực phát triển, xã hội rối loạn, là biểu hiện của sự vận dụng không 

đúng đến các quy luật khách quan, đều phải bãi bỏ hoặc sửa đổi
8
. 

Đồng chí khẳng định: "tôn trọng quy luật khách quan, vận dụng đúng đắn hành 

động theo quy luật chính là cách đi lên chủ nghĩa xã hội đúng nhất và nhanh nhất, 

không có con đƣờng nào khác. Đó là bài học thứ hai của chúng ta"
9
. 

3. Để huy động đƣợc đầy đủ sức mạnh của nhân dân trên con đƣờng đi lên chủ 

nghĩa xã hội, bảo đảm cho việc tự giác vận dụng các quy luật, tạo điều kiện thuận 

lợi phát huy tác dụng tích cực của chúng, đồng chí Trƣờng-Chinh căn dặn chúng 

ta: "nhất thiết phải giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng"
10

. 

Đảng lãnh đạo phải nắm vững hệ thống quy luật tác động lên xã hội trong từng giai 

đoạn lịch sử. Trên cơ sở nhận thức đúng hệ thống quy luật đó, sự lãnh đạo của 

Đảng phải nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, hƣớng họ vào 

việc tự giác hành động theo quy luật. Lực lƣợng hùng hậu của nhà nƣớc xã hội chủ 

nghĩa, tiềm năng to lớn của nhân dân lao động có đƣợc phát huy đầy đủ hay không 

chính là ở chỗ lực lƣợng đó, tiềm năng đó có đƣợc hƣớng vào việc hành động hợp 

quy luật hay không. 



Làm đúng quy luật chính là hợp với lòng dân, hợp với xu thế đi lên của đất nƣớc 

và của thời đại. Vì vậy, làm đúng quy luật thì nhất định sản xuất sẽ phát triển, tình 

hình sẽ ổn định dần và từng bƣớc đi lên. 

Đồng chí cho rằng quá trình lãnh đạo cách mạng dày dạn của Đảng ta trong những 

năm qua đã chứng minh tính đúng đắn và sáng tạo trong việc kết hợp các yếu tố 

dân tộc và quốc tế, các yếu tố truyền thống và thời đại, các yếu tố chủ quan và sức 

mạnh của nhân dân với yếu tố khách quan về sự vận động của hệ thống quy luật. 

Do đó, cách mạng nƣớc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, cần tăng cƣờng đoàn kết trong Đảng trên cơ sở 

của chủ nghĩa Mác- Lênin và đƣờng lối, chính sách của Đảng. Trƣớc tình 

hình khó khăn phức tạp, có những ý kiến khác nhau là lẽ bình thƣờng. Chúng ta 

cần chân thành, thẳng thắn, có thái độ xây dựng trong khi thảo luận để tìm ra chân 

lý, nhằm đạt tới nhất trí cao, hết sức đánh vội vàng quy chụp. Tình hình hiện nay 

đòi hỏi Đảng ta phải có bƣớc đổi mới trong phong cách làm việc theo tác phong 

Hồ Chí Minh, đổi mới công tác tổ chức và cán bộ. Phải giữ vững tập trung dân chủ 

trong sinh hoạt đảng cũng nhƣ trong lãnh đạo kinh tế - xã hội. 

Đồng chí kết luận: Chúng ta đang đứng trƣớc tình hình đặc biệt, bên cạnh những 

thuận lợi, có rất nhiều khó khăn phải vƣợt qua. Để bảo đảm hoàn thành tốt hai 

nhiệm vụ chiến lƣợc trong tình hình mới, việc củng cố và tăng cƣờng sự lãnh đạo 

của Đảng có ý nghĩa quyết định.Đó là bài học thứ ba của chúng ta. 

Ba bài học này hoàn toàn có giá trị hiện thực với chúng ta ngày nay. 

Quyết tâm chiến đấu cho độc lập dân tộc với tƣ cách của một ngƣời cộng sản, một 

nhà chính trị, nhƣng trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Trƣờng-Chinh 

đã kế thừa và không ngừng hoàn thiện, nâng cao vốn văn hóa của mình bằng 



những giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại để luyện thành một nhân cách văn 

hóa lớn. 

Bởi vậy, không chỉ là nhà hoạt động chính trị cộng sản mà đồng chí Trƣờng-Chinh 

còn là một nhà văn hoá, một nhân cách văn hoá lớn có nhiều đóng góp quan trọng 

hình thành đƣờng lối lãnh đạo và lý luận của Đảng về văn hóa. 

Từ trong vận động Cách mạng tháng Tám, đồng chí đã sớm đặt cơ sở lý luận cho 

việc xây dựng một nền văn hoá mới Việt Nam theo phƣơng châm dân tộc, khoa 

học, đại chúng. Các tác phẩm Đề cương về văn hóa Việt Nam, Chủ nghĩa Mác và 

văn hóa Việt Nam đƣợc coi là những tác phẩm đặt cơ sở lý luận cho đƣờng lối xây 

dựng nền văn hóa - văn nghệ cách mạng của Việt Nam. Trƣờng-Chinh là hiện thân 

của công tác tƣ tƣởng và công tác văn hóa - văn nghệ của Đảng trong cách mạng 

giải phóng dân tộc và giải phóng con ngƣời ở nƣớc ta. 

Vừa là nhà báo cách mạng nổi tiếng, vừa là ngƣời tổ chức, chỉ đạo báo chí của 

Đảng, đồng chí đã trực tiếp viết nhiều bài báo với tính chiến đấu cao, có sức thuyết 

phục mạnh mẽ và cổ động cách mạng sâu rộng. Những bài báo đó là một bộ phận 

trọng yếu trong di sản tƣ tƣởng và lý luận của đồng chí Trƣờng-Chinh và giữ một 

vị trí đặc biệt trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. 

Với bút danh Sóng Hồng, đồng chí Trƣờng Chinh là một nhà thơ cách mạng với 

những bài thơ thể hiện sức chiến đấu cao và lòng nhân ái sâu sắc. Những ngƣời 

cầm bút, các nhà hoạt động văn hoá - văn nghệ và báo chí không thể nào quên 

tuyên ngôn của đồng chí: 

        "Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ, 

        Mỗi vần thơ: bom đạn phá cƣờng quyền!". 

Đồng chí căn dặn các nhà nghiên cứu khoa học "cần tiếp tục nghiên cứu nắm vững 

những đặc điểm và quy luật phát triển của xã hội Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con 



ngƣời Việt Nam trong quá trình tiến lên làm chủ đất nƣớc mình... Cần tổng kết 

những bài học lịch sử của sự nghiệp dựng nƣớc và giữ nƣớc, giáo dục truyền thống 

đoàn kết, đấu tranh kiên cƣờng, bất khuất, lao động cần cù và sáng tạo của nhân 

dân Việt Nam. Đặc biệt cần tập trung nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh để giáo 

dục rộng rãi trong nhân dân; nghiên cứu và giáo dục lòng yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa 

xã hội, phẩm chất con ngƣời mới xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản 

trong sáng..."
11

. 

Là nhà lãnh đạo chính trị cộng sản, đồng chí luôn đứng ở tầm cao văn hoá của dân 

tộc và nhân loại để suy nghĩ và sáng tạo. 

Là nhà văn hoá lớn, đồng chí đã hiến dâng toàn bộ trí tuệ và tài năng cho mục tiêu 

giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con ngƣời. 

Do vậy, ở đồng chí, văn hoá đã làm phong phú thêm chính trị và chính trị đã soi 

đƣờng cho văn hoá
12
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Là ngƣời học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã phát huy sức 

mạnh của cả chính trị và văn hoá để trở thành "không những là một nhà lãnh đạo 

chính trị kiệt xuất của Đảng, của Nhà nƣớc ta, mà còn là nhà lý luận, nhà văn hóa, 

nhà báo lớn của nƣớc nhà"
13
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10.4. Phẩm chất chính trị kiên định của một trí tuệ sáng tạo 

Là Tổng Bí thƣ của Đảng, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của cách mạng nƣớc 

ta, lúc nào đồng chí cũng đem hết sức lực, trí tuệ để cống hiến cho Đảng và dân 

tộc, luôn trau dồi kiến thức, lắng nghe ý kiến đồng bào, đồng chí và quan tâm tổng 

kết thực tiễn để làm sáng tỏ và góp phần xây dựng đƣờng lối của Đảng. 

Trƣớc những biến đổi phức tạp của tình hình trong nƣớc và thế giới, là ngƣời 

hoạch định và quyết định chiến lƣợc mới trong cách mạng giải phóng dân tộc, 

hoạch định đƣờng lối kháng chiến, đề xuất đƣờng lối đổi mới trong xây dựng chủ 



nghĩa xã hội ở nƣớc ta, là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Đảng và dân tộc tổ chức 

thực thi những đƣờng lối ấy, đồng chí luôn tỏ rõ thái độ dứt khoát, khẳng định bản 

lĩnh chính trị và trí tuệ khoa học của ngƣời Tổng Bí thƣ của Đảng. 

Trong thời kỳ đầu cua mỗi giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trƣớc những bƣớc 

ngoặt lịch sử, việc tỏ rõ thái độ và khảng định những vấn đề, quan điểm có tính 

nguyên tắc có giá trị quan trọng trong thống nhất tƣ tƣởng của toàn Đảng, toàn dân 

trong đấu tranh cách mạng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong hoà bình, 

tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Đồng chí luôn lƣu ý Đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, phải thấy những thuận lợi, 

nhƣng đồng thời phải thấy đƣợc các thiếu sót chủ quan và Đảng phải luôn có tinh 

thần dũng cảm tự phê bình mạnh mẽ và triệt để. Đổi mới cũng "dựa lên những bài 

học đƣợc đúc kết từ những thắng lợi đã đạt đƣợc và những khuyết điểm, sai lầm"
14
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Theo đồng chí, để không mắc tiếp các sai lầm, Đảng phải thật sự đổi mới tƣ duy và 

phong cách, có nhƣ vậy mới hiểu đƣợc thực chất của hiện trạng, phân biệt rõ đúng 

sai, phát huy đƣợc nhân tố tiến bộ, gạt bỏ đƣợc những sai lầm. Từ đấy mở ra một 

trình độ mới trong nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, khơi 

dậy đƣợc tính chủ động sáng tạo vô tận của nhân dân lao động, phát huy đƣợc tính 

ƣu việt của chủ nghĩa xã hội để đƣa đất nƣớc tiến lên. 

Đồng chí xác định để tiến hành công cuộc đổi mới ở bất cứ lĩnh vực nào của đời 

sống xã hội, cần phải chuẩn bị trƣớc về lý luận, làm cơ sở cho sự đổi mới trong 

hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở lý luận đúng đắn dẫn đƣờng, tiến hành thiết kế các 

cơ chế quản lý cụ thể cũng nhƣ soạn thảo các chính sách, biện pháp phù hợp đáp 

ứng đƣợc yêu cầu của cuộc sống. 

Đồng chí cho rằng, phƣơng pháp tƣ duy đúng đắn không thừa nhận sự cƣờng điệu 

hoá, nhấn mạnh mặt này coi nhẹ mặt kia, hoặc nhân danh đổi mới để phủ định 



những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và đề xuất những giải pháp 

không phân biệt nguyên tắc xoá nhoà ranh giới có tính nguyên tắc giữa chủ nghĩa 

tƣ bản và chủ nghĩa xã hội. 

Do vậy, Đảng phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình để 

xứng đáng là ngƣời lãnh đạo chính trị đối với xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu 

và hy vọng của nhân dân. Phải hết sức coi trọng và đặt lên trƣớc hết vấn đề soạn 

thảo chiến lƣợc và sách lƣợc của Đảng, đáp ứng đúng yêu cầu cách mạng trong 

từng thời kỳ để định hƣớng cho xã hội tiến lên. Trƣớc sự phát triển mới của tình 

hình, Đảng lại càng phải nâng cao các phẩm chất đó lên một trình độ mới. 

Thƣờng xuất hiện ở những bƣớc ngoặt của cách mạng, để đề xƣớng và tổ chức 

thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng, đồng chí Trƣờng-Chinh thể 

hiện nổi bật phẩm chất chính trị kiên định, sự tận tuỵ, lòng trung thành của ngƣời 

cộng sản, tài năng tổ chức và trí sáng tạo của một nhà hoạt động chính trị chuyên 

nghiệp, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta. 

10.5. Tấm gƣơng nhân cách của nhà lãnh đạo cộng sản 

Đồng chí Trƣờng-Chinh luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm, khó khăn, chung 

lƣng đấu cật với đồng chí, hòa mình vào nhân dân, vƣợt lên ngục tù và án tử hình 

của chế độ thực dân, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tƣởng của Đảng, vì độc lập 

của dân tộc, tự do cho nhân dân, vì hạnh phúc của con ngƣời Việt Nam. 

Năm 1941, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nƣớc, đồng chí đã đề nghị Ngƣời giữ 

trách nhiệm là Tổng Bí thƣ của Đảng. 

Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí không nhận một chức vụ nào của 

chính quyền. 



Trƣớc những sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất, đồng chí nhận trách 

nhiệm, xin từ chức Tổng Bí thƣ để nhận nhiệm vụ Trƣởng ban sửa sai và hoàn 

thành nhiệm vụ này một cách nghiêm túc, giữ vững uy tín của Đảng. 

Những ngƣời cộng sản luôn nhớ di huấn của đồng chí: "Công tác cách mạng của 

chúng ta có thành tích và cũng có sai lầm. Điều cốt yếu là Đảng ta tránh đƣợc 

những sai lầm về đƣờng lối cách mạng, và một khi phạm sai lầm dù lớn dù nhỏ đều 

thành khẩn nhận hết sai lầm và kiên quyết sửa chữa... Vì đƣờng 1ối cách mạng của 

Đảng ta đúng, bản chất chế độ ta tốt, quần chúng nhân dân ta nói chung vẫn tin 

tƣởng ở Đảng ta và Chính phủ ta, cho nên ta có điều kiện tốt để sửa sai và tiến 

lên"
15
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Đổi mới - lúc đầu, ở nƣớc ta còn có ý kiến khác nhau. Đồng chí đã tỏ rõ nhân cách 

của ngƣời cộng sản: kiên trì, thẳng thắn đấu tranh vì mục tiêu của Đảng, mà không 

gì khác hơn là sự phục hƣng dân tộc và phát triển đất nƣớc theo con đƣờng xã hội 

chủ nghĩa, để vƣợt lên mọi khó khăn dẫn dắt toàn Đảng tiến lên và trở thành một 

trong những nhân vật hàng đầu khởi xƣớng công cuộc đổi mới. 

Là ngƣời chan hòa rộng lƣợng, đồng chí lấy đoàn kết làm trọng và bảo vệ sự thống 

nhất trong Đảng nhƣ bảo vệ con ngƣơi của mắt mình. 

Đồng chí là một ngƣời chồng, ngƣời cha, ngƣời ông mẫu mực, nghiêm nghị và 

nhân từ. 

Đó là một nhân cách cao thƣợng và trong sáng, một tấm gƣơng đem lại niềm tự 

hào cho những ngƣời cộng sản. 

* 

*  * 

Tám mươi mốt tuổi đời, sáu mươi ba năm hoạt động cách mạng kiên cường và liên 

tục, đồng chí Trường-Chinh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng 



dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tên tuổi và sự nghiệp 

của đồng chí mãi mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc, cùng 

với những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. 

Với những cống hiến xuất sắc cho cách mạng, Đảng và dân tộc ta đã tôn vinh đồng 

chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Luôn xuất hiện đúng lúc trong mỗi bước ngoặt của lịch sử nước ta trong thế kỷ XX, 

góp phần thúc đẩy cách mạng nước ta tiến lên những chặng đường phát triển mới 

phù hợp với sự tiến hoá của nhân loại và của thời đại mới - với vai trò đó - 

Trường-Chinh là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. 
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