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BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN VIỆT NAM 

 

TÔ HUY RỨA Trƣởng Ban 

PHÙNG HỮU PHÚ Phó Trƣởng ban 

ĐÀO VIỆT TRUNG Thành viên 

NGUYỄN KHÁNH TOÀN Thành viên 

PHẠM XUÂN SƠN Thành viên 

PHÙNG TRẦN HƢƠNG Thành viên 

NGUYỄN VĂN THẠO Thành viên 

NGUYỄN HUY CƢỜNG Thành viên 

TRƢƠNG VĂN ĐOAN  Thành viên 

TRẦN CHIẾN THẮNG Thành viên 

NGUYỄN THÀNH BIÊN Thành viên 

NGUYỄN ĐĂNG THÀNH Thành viên 

HOÀNG PHONG HÀ Thành viên 

NGUYỄN TUẤN DŨNG Thành viên 

 

BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN LÀO 

XÁ MẢN VINHAKỆT Trƣởng Ban 

PHĂN ĐUÔNG CHÍT VÔNGXẢ Phó Trƣởng ban 

CHĂN XA MỎN CHĂNNHALẠT Thành viên 

BO SENG KHĂM VÔNGĐALA Thành viên 

THOONG SỈ INTHAPHÔN Thành viên 

SU VĂN ĐI SIXÁVẮT Thành viên 

THONG SẢ PĂNNHAXÍT Thành viên 

 

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN VIỆT NAM 

PGS. TS. TÔ HUY RỨA Chủ tịch 

GS.TS. PHÙNG HỮU PHÚ Phó Chủ tịch 

TS NGUYỄN DUY HÙNG Phó Chủ tịch 

PGS.TS. PHẠM VĂN LINH ủy viên 



TS. HOÀNG PHONG HÀ ủy viên 

TS. LÊ MINH NGHĨA ủy viên 

 

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN LÀO 

XÁ MẢN VINHAKỆT Chủ tịch 

TS. PHĂN ĐUÔNG CHÍT VÔNGXẢ Phó Chủ tịch 

Trung tƣớng CHĂN XA MỎN CHĂNNHALẠT Ủy viên 

GS. TS. BO SENG KHĂM VÔNGĐALA Ủy viên 

THOONG SỈ INTHAPHÔN Ủy viên 

SU VĂN ĐI SIXÁVẮT Ủy viên 

THONG SẢ PĂNNHAXÍT Ủy viên 

VIÊNG KẸO PHÔMMAHẢXÂY Ủy viên 
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GS. TS. TRỊNH NHU Trƣởng Ban 

TS. TRẦN TRỌNG THƠ Thƣ ký khoa học 

TS. Đại tá TRẦN VĂN THỨC Thành viên 

PGS. TS. Đại tá NGUYỄN MINH ĐỨC Thành viên 

Đại tá VŨ TRỌNG HOAN Thành viên 

Đại tá PHẠM HỮU THẮNG Thành viên 

PGS.TS. TRẦN THỊ THU HƢƠNG Thành viên 

Th.S. NGUYỄN XUÂN ỚT Thành viên 

ThS. NGUYỄN HÀO HÙNG Thành viên 

 

BAN BIÊN SOẠN LÀO 

TS. PHĂN ĐUÔNG CHÍT VÔNGXẢ Trƣởng Ban 

VIÊNG KẸO PHÔMMAHẢXÂY Thƣ ký khoa học 

THONG SẢ PĂNNHAXÍT Thành viên 

VI XẨY CHĂNTHAMẠT Thành viên 

SU LI VĂN SẺNGCHĂN Thành viên 

TS. SỈNG THOONG SỈNGHẢPĂNNHA Thành viên 

KHĂM PHON ĐUNNAĐI Thành viên 

VIÊNG XAY XỔMVICHÍT Thành viên 

BUA NGÂN ĐALAXẺN Thành viên 



 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN 

"LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT 

VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM (1930 - 2007)" 

 

Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xƣa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gƣơng mẫu mực hiếm có về sự gắn 

kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh 

vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.  

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền 

thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Ngƣời cùng Chủ 

tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai 

Đảng, hai Nhà nƣớc, nhân dân hai nƣớc dày công vun đắp; mối quan hệ ấy đặt 

dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - 

Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ vì độc 

1ập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nƣớc, đã trở thành quy 

luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đƣa tới những thắng lợi vĩ đại của Việt Nam 

và Lào trong đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lƣợc tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới đƣa hai nƣớc 

cùng phát triển theo con đƣờng xã hội chủ nghĩa. 

Đối với nhân dân hai nƣớc Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt đƣợc coi là lẽ 

sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trƣớc sau nhƣ một, dù gian nan nguy 

hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách đƣợc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã nêu rõ: “Việt – Lào, hai nước chúng ta. Tình sâu như nước Hồng Hà, 

Cửu Long". Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản cũng khẳng định: “Trong lịch sử 

cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc 

tế vô sản nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến 

đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như vậy". 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập 

quốc tế mà nhân dân hai nƣớc đang tiến hành đã tạo ra những xung lƣợng mới, 

đồng thời đặt ra những yêu cầu khách quan tăng cƣờng mối quan hệ đặc biệt 

Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam với những phƣơng thức mới và những nội 

dung mới. 

Nhằm giữ gìn, vun đắp và phát huy vai trò của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam 

– Lào, Lào - Việt Nam trong hiện tại và tƣơng lai vì sự trƣờng tồn và phát triển 

của hai dân tộc, Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Nhân dân cách mạng Lào 

đã quyết định tổ chức hợp tác cùng biên soạn công trình “Lịch sử quan hệ đặc 



biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007)". 

Công trình gồm có sáu sản phẩm, sản phẩm chính “Lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 – 2007)” (gọi tắt là Sản phẩm chính); 

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) - Văn 

kiện , Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) - 

Biên niên sự kiện; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

(1930 - 2007) - Hồi ký (gồm Bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, Hồi ký các 

chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào qua các thời kỳ), Lịch sử 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 – 2007) - Sách ảnh và 

bộ phim “Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào”. 

Sau hơn bốn năm khẩn trƣơng triển khai thực hiện, đƣợc sự quan tâm sát sao 

của Bộ Chính trị và Ban Bí thƣ Trung ƣơng của hai Đảng, cùng với sự lao 

động miệt mài, nghiêm túc của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và sự 

đóng góp tích cực của các thế hệ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam 

giúp cách mạng Lào… trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm, bình đẳng, tôn 

trọng lẫn nhau của cả hai bên, công trình đã hoàn thành. Trong quá trình thực 

hiện, Ban Chỉ đạo và các Ban Biên soạn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 

trong đó tổ chức sáu sự kiện lịch sử quan trọng về hai cuộc kháng chiến của 

nƣớc Lào trên các địa danh từ Sầm Nưa - căn cứ địa cách mạng đầu tiên của 

Lào, đến các chiến khu cách mạng quan trọng nhƣ Áttapƣ và các tỉnh Nam 

Lào; Xaynhabuli và các tỉnh Bắc Lào; đƣờng 9 - Nam Lào và các tỉnh Trung 

Lào; căn cứ chiến lƣợc Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng;… Mỗi sự kiện đều 

tổ chức hội thảo khoa học gặp gỡ nhân chứng và thăm lại chiến trƣờng xƣa, 

góp phần làm sinh động, phong phú thêm nguồn tƣ liệu lịch sử phục vụ cho 

công tác biên soạn. Công trình đã dƣợc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào phê duyệt, cho phép xuất bản, phục vụ 

công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng, 

gìn giữ hòa bình của hai nƣớc và phục vụ bạn đọc trên thế giới. 

Với tinh thần và phƣơng pháp nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, 

khoa học nguồn tƣ liệu, tài liệu lịch sử phong phú, đa dạng, có độ tin cậy cao, 

trong đó có những tƣ liệu lần đầu đƣợc công bố, các sản phẩm đã trình bày có 

hệ thống, sâu sắc, toàn diện và khách quan quá trình xây dựng và phát triển của 

mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam qua 

các thời kỳ lịch sử, trên các lĩnh vực từ năm 1930 đến 2007; nêu bật đƣợc 

nhƣng thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối 

với tiến trình cách mạng mỗi nƣớc; tổng kết phân tích và đánh giá những đặc 

điểm của mối quan hệ đặc biệt, những thắng lợi, thành tựu nhân dân hai nƣớc 

đã đạt đƣợc trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng nhƣ trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay dƣới sự lãnh dạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. 

Các sản phẩm đã nêu bật những nhân tố tạo nên mối quan hệ đặc biệt, liên 

minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đặc biệt là vai trò của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nƣớc, những hy 

sinh cao cả của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lƣợng vũ trang 

nhân dân hai nƣớc. Đồng thời, cũng thể hiện tinh phần nhất quán, xuyên suốt 



tƣ tƣởng hai nƣớc cùng tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ, giải phóng dân 

tộc, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, tiến lên xây dựng đất nƣớc theo 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nƣớc trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng 

độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác 

giúp đỡ nhau một cách trong sáng về mọi mặt, từ cấp Trung ƣơng đến các địa 

phƣơng. 

Các sản phẩm đã làm sáng tỏ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

thủy chung, son sắt, là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh, nhân tố bảo đảm 

thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nƣớc; đồng thời đúc kết các bài học 

kinh nghiệm, gợi mở những vấn đề vận dụng vào hiện tại và tƣơng lai. 

Sản phẩm chính đƣợc thu thập xử lý qua 645 đầu mục tài liệu tiếng Việt, tiếng 

Lào và các tiếng nƣớc ngoài khác, trong đó phần lớn là các tài liệu, tƣ liệu gốc 

có độ tin cậy cao. Số tƣ liệu, tài liệu trên đƣợc xử lý, thẩm định, sử dụng vào 

việc biên soạn tác phẩm với tinh thần cẩn trọng. Ban Biên soạn đã tổ chức trên 

30 cuộc hội thảo, bao gồm hội thảo đề cƣơng, hội thảo nội dung từng chƣơng 

và toàn bộ bản thảo, hội thảo những vấn đề tồn đọng, hội thảo xin ý kiến 

chuyên gia, nhân chứng. Ban Biên soạn phía Việt Nam và Ban Biên soạn phía 

Lào thƣờng xuyên trao đổi thống nhất với nhau về nguồn tƣ liệu khi đánh giá, 

nhận định các nhân vật, sự kiện dƣợc trình bày trong Sản phẩm chính. Đặc biệt, 

hai bên đã tiến hành ba cuộc hội thảo quốc tế: tổ chức tại Thanh Hóa (tháng 11 

năm 2009), Viêng Chăn (tháng 8 năm 2010) và Vinh – Nghệ An (tháng 8 năm 

2010) để thu thập tài liệu và cùng nhau đóng góp ý kiến vào các chƣơng bản 

thảo. Các nhà khoa học hai bên trao đổi trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử, 

đồng thời tuân thủ nghiêm túc những quy định của hai Ban Chỉ đạo Việt Nam 

và Lào về hợp tác nghiên cứu, biên soạn Sản phẩm chính. Tất cả các vấn đề 

nêu ra đều đƣợc hai bên thảo luận thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và đi 

đến nhất trí cao, đƣợc văn bản hoá thành Biên bản ghi nhớ đã trình hai Ban Chỉ 

đạo. 

Sản phẩm đƣợc Hội đồng nghiệm thu quốc tế do hai Bộ Chính trị của hai Đảng 

quyết định, các đồng chí Thƣờng trực Ban Bí thƣ Trung ƣơng của hai Đảng là 

đồng chủ tịch, đã đánh giá cao chất lƣợng nội dung sản phẩm. 

Sau hội nghị nghiệm thu, tập thể Ban Biên soạn đã nghiêm túc tiếp thu các ý 

kiến đóng góp của Hội đồng và tích cực sửa chữa, hoàn thiện bản thảo. Kết quả 

bản thảo cuốn cùng gồm 4 phần, 10 chƣơng: 

Phần thứ nhất: Dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, nhân dân 

hai nƣớc Việt Nam và Lào phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, đấu tranh 

giành độc lập, tự do (1930 – 1945). 

Phần thứ hai: Liên minh Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam chiến đấu chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc (1945 – 1975). 

Phần thứ ba: Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến 2007. 

Phần thứ tư: Thành quả, bài học và triển vọng. 

Sản phẩm có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng 



vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai 

Đảng, nhân dân hai nƣớc Việt Nam và Lào. 

Bộ Văn kiện là bộ sách mang ý nghĩa lý luận chính trị sâu sắc, thể hiện mối 

quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nƣớc, hai Mặt 

trận, hai quân đội và nhân dân hai nƣớc Việt Nam và Lào. Cả hai dân tộc đều 

cùng chiến đấu kiên cƣờng, bất khuất, chống kẻ thù chung giành độc lập, tự do 

cho mỗi nƣớc. Hai Đảng đều có chung một đƣờng lối bắt nguồn từ đƣờng lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng - đƣờng lối cách mạng dân tộc, 

dân chủ  tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Quá trình đấu tranh cách mạng 

hai nƣớc đã trải qua nhiều chặng đƣờng với biết bao hy sinh, gian khổ, vƣợt 

qua mọi thử thách, trƣớc nhiều biến động và thay đổi to lớn, kề vai, sát cánh 

bên nhau chiến đấu và giành thắng lợi vẻ vang. 

Bộ Văn kiện gồm 5 tập:  

- Tập I: 1930 - 1945 

- Tập II: 1946 - 1955 

- Tập III: 1956 - 1975 

- Tập IV: 1976 – 1985 

- Tập V: 1986 - 2007 

Bộ Biên niên sự kiện có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm làm sáng tỏ 

những sự kiện lịch sử về tình đoàn kết giữa hai nƣớc trong tháng năm đấu tranh 

giành độc lập dân tộc cũng nhƣ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

ngày nay. Hàng ngàn sự kiện đƣợc trình bày trong Biên niên sự kiện đã khái 

quát, phục dựng lại tiến trình lịch sử của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam, giúp độc giả hiểu rõ thêm một giai đoạn lịch sử hào hùng nhất 

của hai dân tộc Việt - Lào anh em. Tình đoàn kết đó đƣợc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng, 

đƣợc các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân hai nƣớc dày công vun 

đắp trong gần một thế kỷ đã lập nên kỳ tích, đem lại độc lập, hòa bình, ấm no 

hạnh phúc cho nhân dân hai nƣớc. 

Để phù hợp với phân kỳ lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam, bộ Biên niên sự kiện đƣợc kết cấu thành hai tập: 

- Tập I bao gồm những sự kiện diễn ra từ năm 1930 đến 1975 

- Tập II bao gồm những sự kiện diễn ra từ năm 1976 đến 2007.  

Bộ Hồi ký trong quá trình thực hiện, Ban Biên soạn phía Việt Nam và Ban 

Biên soạn phía Lào đã phối hợp chặt chẽ với nhau, liên hệ với tác giả đặt bài 

theo yêu cầu đã đƣợc thông qua trong đề cƣơng do Ban Chỉ đạo phê duyệt tổ 

chức các để khảo sát tại Lào và Việt Nam để sƣu tầm tƣ liệu. Hai Ban Biên 

soạn cũng tổ chức hai cuộc hội thảo chính thức tại Viêng Chăn và Hà Nội để 

thống nhất nội dung sản phẩm và giải quyết những vấn đề còn vƣớng mắc; tổ 

chức các hội thảo chuyên gia, xin ý kiến các nhà khoa học và cựu chuyên gia 

quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào. 

Nội dung các bài viết đã phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc về mối quan 



hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nƣớc, hai Mặt trận cùng các tổ chức đoàn 

thể nhân dân, các ngành các địa phƣơng của Việt Nam và Lào; phản ánh những 

tình cảm sâu sắc của các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, các 

chuyên gia Việt Nam tại Lào và cán bộ, chiến sĩ vào cùng kề vai sát cánh trong 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ... 

Bộ sản phẩm gồm: 

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam (1930 – 2007) - Hồi 

ký Tập I (Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lƣợc). 

- Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam (1930 – 2007) - Hồi 

ký, Tập II (Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam trong kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nƣớc). 

Ngoài ra trong bộ sách này còn có cuốn sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt 

Nam – Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) - Bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước bao gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, Mặt 

trận, các tổ chức đoàn thể và một số địa phƣơng của Việt Nam và Lào. Các bài 

viết đều toát lên tầm tƣ tƣởng lớn về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam thể hiện quan điểm, đƣờng lối và hoạt động thực tiễn rất hiệu quả 

của hai Đảng, hai Nhà nƣớc, hai Mặt trận và nhân dân hai nƣớc trong mối quan 

hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. 

Tập Sách ảnh là sản phẩm chung, công trình hợp tác đầu tay về sách ảnh giữa 

Việt Nam và Lào. Thông qua các hình ảnh và tƣ liệu đƣợc chọn lựa kỹ, sách 

ảnh đã phản ánh một cách khách quan, có hệ thống và tiêu biểu về mối quan hệ 

đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc Việt 

Nam và Lào qua tác thời kỳ lịch sử. Cuốn sách gồm hơn 300 ảnh, đƣợc chú 

thích bằng ba thứ tiếng: tiếng Việt Nam, tiếng Lào và tiếng Anh, có ba phần 

chính: 

- Phần thứ nhất: Dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, nhân dân 

hai nƣớc Việt Nam và Lào đoàn kết giúp đỡ nhau đấu tranh giành độc lập tự do 

(1930 - 1945) 

- Phần thứ hai: Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào Chống thực dân, đế quốc 

xâm lƣợc (1945 - 1975). 

- Phần thứ ba: Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc Cộng hòa 

xÃ hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (1975 – 2007). 

Trong quá trình biên soạn, Ban Biên soạn Sách ảnh đã cố gắng kế thừa những 

thành quả của công trình sách ảnh “Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp 

tác toàn diện Việt Nam - Lào đƣợc xuất bản vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9- 2007) và 30 năm ký Hiệp 

ƣớc hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2007). Tập Sách 

ảnh đƣợc đánh giá cao, phản ánh trực quan, khoa học là tài liệu tuyên truyền, 

giáo dục sâu rộng cho nhân dân hai nƣớc, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ 

và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên mọi lĩnh vực. 

Ngoài năm sản phẩm bằng cho viết và hình ảnh, công trình còn có bộ phim tài 



liệu "Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào gồm 10 tập (100 phút). Nội dung, độ 

dài và bố cục của phim phù hợp với các sự kiện lịch sử phản ánh khá toàn diện, 

phong phú và sinh động những hoạt động trong tiến trình phát triển quan hệ 

đặc biệt của hai nƣớc Việt Nam - Lào từ liên minh đến đấu chống kẻ thù 

chung, nhằm giải phóng dân tộc của một nƣớc đến quan hệ hợp tác toàn diện 

nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nƣớc, hai Nhà nƣớc và nhân dân hai 

nƣớc. 

Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 – 

2007) là công trình quy mô lớn nhất từ trƣớc tới nay về mối quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, đƣợc nghiên cứu, biên soạn công phu, tƣơng 

xứng với tầm vóc lớn lao của mối quan hệ đúng tinh thần mà Bộ Chính trị 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã thỏa thuận. 

Công trình cũng có ý nghĩa to lớn khi hoàn thành và xuất bản đúng dịp Đại hội 

lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào. Công trình có giá trị khoa học, chính trị, tƣ tƣởng cao, góp 

phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân 

dân và thế hệ trẻ hai nƣớc về mối quan hệ hữu nghĩ đặc biệt, thủy chung, trong 

sáng giữa hai nƣớc về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng 

giữa hai nƣớc. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức giữ gìn, củng cố, vun đắp và phát 

triển mãi mãi mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà 

nƣớc và nhân dân hai nƣớc Việt Nam và Lào; đồng thời, giới thiệu với bạn bè 

quốc tế về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, đấu tranh 

chống lại sự bóp méo, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch chia rẽ tình 

đoàn kết của nhân dân hai nƣớc. 

Nhân dịp công trình ra mắt bạn đọc hai nƣớc, Ban Chỉ đạo xin chân thành cảm 

ơn Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào, xiN chân thành cám ơn và đánh giá cao các Ban Biên soạn, 

các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam và Lào đã hết sức cố gắng dành 

nhiều thời gian và công sức hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch và bảo 

đảm chất lƣợng; chân thành cảm ơn các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt 

Nam giúp cách mạng Lào, các cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử, các 

cơ quan và địa phƣơng hai nƣớc Việt Nam, Lào đã có nhiều đóng góp quý báu 

cho sự thành công của công trình đặc biệt này. 

Hà Nội – Viêng Chăn, tháng 5 năm 2011 
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