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THÀNH QUẢ, Ý NGHĨA VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ 

CỦA QUAN HỆ ĐẶC BIỆT 

VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM 

I. QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM - 

TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT VÀ QUY LUẬT GIÀNH THẮNG LỢI CỦA 

HAI DࡒN TỘC VIỆT NAM, LÀO TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG 

1. Sự thành hình quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam - bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, Lào 

Vị trí địa - chiến lược của Việt Nam và Lào ở vùng Đông 

Nam á1 đặt ra yêu cầu tất yếu về sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa 

hai dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất 

nƣớc. Yêu cầu đó càng trở nên cấp bách khi nhân dân hai nƣớc 

đều bị đặt dƣới ách thống trị của thực dân Pháp từ cuối thế kỷ 

XIX. Từ lúc bấy giờ, các phong trào yêu nƣớc bùng nổ liên tục ở 

Việt Nam, Lào và xuất hiện nhiều hoạt động phối hợp giữa nghĩa 

quân và nhân dân hai bên đƣờng biên giới kéo dài trong 20 năm 

đầu thế kỷ XX. 

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong thập niên 

20 thế kỷ trƣớc, Nguyễn ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác - 

Lênin và luận điểm cách mạng của Ngƣời, đồng thời lãnh đạo xây 

dựng tổ chức cách mạng tại Việt Nam và Lào, mở đƣờng tạo lập 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Hoạt động của Nguyễn ái Quốc 

đƣợc thể hiện trên các lĩnh vực sau: 

a) Khẳng định con đường cách mạng vô sản là con đường giải 

                                                
1. Xem Ch¬ng I cuèn s¸ch nµy. 
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phóng và phát triển của Đông Dương, là cơ sở bền vững của quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

Đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân Đông Dƣơng là 

trút bỏ gông cùm nô lệ của tƣ bản Pháp, đƣợc sống trong độc lập, 

tự do, Nguyễn ái Quốc đƣa ra luận điểm quan trọng nhất về giải 

phóng Đông Dƣơng, đó là con đường cách mạng vô sản. Chỉ trên 

cơ sở đó hai dân tộc Việt Nam, Lào mới xây dựng đƣợc mối quan 

hệ bình đẳng, chân thành, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp 

đấu tranh vì độc lập, tự do. 

Từ năm 1921, trong bài “Đông Dƣơng” đăng trên La Revue 

Comuniste (Tạp chí Cộng sản), số 15, Nguyễn ái Quốc dựa trên cứ 

liệu lịch sử để khẳng định rằng chủ nghĩa cộng sản thâm nhập dễ 

dàng vào châu á hơn là châu Âu. Theo dòng tƣ duy đó, trong cụm 

bài viết về chủ đề Đông Dương (1923 - 1924), Nguyễn ái Quốc 

nhấn mạnh: sự nghiệp giải phóng các dân tộc ở Đông Dƣơng gắn 

liền với giải phóng xã hội và giải phóng con ngƣời theo quỹ đạo 

của cách mạng vô sản. Nhƣng lúc ấy, cách mạng Đông Dƣơng chƣa 

đến độ chín muồi để bùng nổ và giành thắng lợi. 

Sự thật là tuy ngƣời Đông Dƣơng chƣa có những điều kiện cần 

thiết để hiểu biết lý luận, lại bị đầu độc và giam hãm trong tình 

trạng lạc hậu, nhƣng Nguyễn ái Quốc đã thấy rõ sức sống mãnh liệt 

của người Đông Dương. Từ đó, Ngƣời đề nghị Quốc tế Cộng sản 

tăng cƣờng giúp đỡ cách mạng Đông Dƣơng về đào tạo cán bộ, xây 

dựng tổ chức cách mạng. 

b) Tuyên truyền, giảng giải lý luận cho dân hiểu, để dân đoàn 

kết và đấu tranh 

Đầu những năm 20 thế kỷ XX, Nguyễn ái Quốc ra sức tuyên 

truyền để nhân dân Pháp hiểu rõ bản chất xấu xa của chế độ thuộc 

địa mà ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc bị áp bức; đồng thời, 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 740 

Ngƣời tham gia sáng lập và phát hành báo Le Paria1 (Người cùng 

khổ), một công cụ tuyên truyền, giác ngộ nhân dân các nƣớc thuộc 

địa Pháp. Đông Dƣơng là một địa chỉ tiếp nhận và lƣu hành tờ báo 

này. 

Trƣớc khi rời nƣớc Pháp lên đƣờng về nƣớc, Ngƣời đặt câu hỏi 

cho các bạn cùng hoạt động và tự nêu câu trả lời cho riêng mình: 

“Chúng ta phải làm gì? 

Chúng ta không thể đặt vấn đề ấy một cách máy móc... 

Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nƣớc, đi vào quần 

chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ 

ra đấu tranh giành tự do độc lập”2 (BBS nhấn mạnh). 

ở thời điểm khơi nguồn cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng 

cách mạng Nguyễn ái Quốc đến với nhân dân Đông Dƣơng, cuốn 

sách “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn ái Quốc (xuất 

bản năm 1925 tại Pari), đƣợc chuyển tới nhiều thuộc địa Pháp, giác 

ngộ dân chúng tƣ tƣởng cách mạng giải phóng thuộc địa và xây 

dựng xã hội mới theo gƣơng Cách mạng tháng Mƣời Nga. 

Nguyễn ái Quốc đƣa ra luận điểm mới của mình về phƣơng 

pháp đấu tranh, thủ tiêu chế độ tƣ bản bằng sự hợp lực giữa giai cấp 

vô sản ở chính quốc và giai cấp vô sản thuộc địa nhƣ muốn giết 

một con đỉa, thì phải đồng thời cắt cả hai vòi của nó. Hình tƣợng 

trên giúp ngƣời đọc thấu hiểu cách mạng thuộc địa là một bộ phận 

hữu cơ của cách mạng vô sản thế giới, nhƣ Nguyễn ái Quốc đã viết: 

“... khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách 

mạng vô sản”3. 

                                                
1. B¸o Le Paria: c¬ quan tuyªn truyÒn cña Héi Liªn hiÖp thuéc ®Þa do 

NguyÔn ¸i Quèc lµm chñ nhiÖm kiªm chñ bót, xuÊt b¶n tõ th¸ng 4 n¨m 

1922 ®Õn th¸ng 4 n¨m 1926, ®×nh b¶n sau sè 38. 
2. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.1, tr.192. 
3. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.2, tr.124. 
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Nguyễn ái Quốc tới Quảng Châu (Trung Quốc), tháng 11 năm 

1924. Đầu năm 1925, Ngƣời mở lớp huấn luyện cho những thanh 

niên Việt Nam yêu nƣớc đang ham muốn tiếp nhận lý luận chính 

trị. Dựa trên cơ sở các bài giảng tại lớp huấn luyện, Nguyễn ái 

Quốc viết tác phẩm “Đường cách mệnh” nêu bật giá trị của lý luận 

cách mạng đối với sự thành công của cách mạng. 

“Đường cách mệnh” rất xứng đáng là cuốn sách giáo khoa lý 

luận, chính trị và phƣơng pháp hoạt động cách mạng; là tác phẩm 

giáo dục đạo đức cách mạng, bồi dƣỡng tƣ tƣởng, ý chí đấu tranh 

cho cán bộ và quần chúng nhân dân Việt Nam, Lào - những địa bàn 

mà Nguyễn ái Quốc đang dốc lòng, dốc sức gieo mầm cách mạng1. 

Giữa năm 1925, Nguyễn ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên và sáng lập báo Thanh niên - tờ báo cách mạng đầu 

tiên bằng chữ quốc ngữ, thực hiện chức năng giáo dục, tập hợp và 

thống nhất tƣ tƣởng, hành động của các chiến sĩ cách mạng và trang bị 

kiến thức chính trị cho đội ngũ cán bộ vận động quần chúng. 

Thời gian hoạt động tại Xiêm, Nguyễn ái Quốc sinh sống, lao 

động chan hoà và giáo dục tinh thần yêu nƣớc, cách mạng cho đồng 

bào Việt kiều tại các địa bàn này. Đặc biệt, Ngƣời đến Noỏng Khai 

gặp gỡ một số cán bộ hoạt động từ Viêng Chăn sang để nắm tình 

hình cách mạng Lào. Năm 1928, Ngƣời tới lãnh thổ Lào để tuyên 

truyền trong ngƣời Việt về chính trị, tƣ tƣởng cách mạng giải 

phóng dân tộc... 

Kết quả dân vận của Nguyễn ái Quốc tại Xiêm và Lào là nhân 

tố quan trọng tạo dựng nền móng bền chắc của lực lượng hậu thuẫn 

cho cách mạng Việt Nam và Lào. 

                                                
1. NghÞ quyÕt chÝnh trÞ cña §¹i héi ®¹i biÓu lÇn thø nhÊt §¶ng Céng 

s¶n §«ng D¬ng, th¸ng 3 n¨m 1935, cho biÕt, ë Lµo, t¸c phÈm “§êng 

c¸ch mÖnh” ®îc dïng lµm tµi liÖu huÊn luyÖn (xem §¶ng Céng s¶n ViÖt 

Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.5, tr.20). 
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c) Đề xuất chủ trương cách mạng Đông Dương do nhân dân 

Đông Dương tự tiến hành, kết hợp với sự ủng hộ, giúp đỡ của 

bạn bè quốc tế 

Dƣới ách thống trị của thực dân Pháp, nhân dân Đông Dƣơng 

bị đầu độc và áp bức, bóc lột nặng nề nhƣng không phải vì thế mà 

tiềm năng cách mạng của họ bị vơi cạn. Làm sáng tỏ vấn đề đó, 

Nguyễn ái Quốc khẳng định: “Không: người Đông Dương không 

chết, người Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi”1. 

Nguyễn ái Quốc chỉ rõ: sức mạnh cách mạng to lớn của ngƣời 

Đông Dƣơng hiện chƣa bộc lộ, sẽ bùng nổ khi thời cơ xuất hiện. 

Trách nhiệm của bộ phận ƣu tú phải thúc đẩy cho thời cơ chóng tới. 

ý thức rõ sức mạnh của thế hệ thanh niên đối với sự thay đổi 

vận mệnh các dân tộc Đông Dƣơng, Nguyễn ái Quốc kêu gọi: “Hỡi 

Đông Dƣơng đáng thƣơng hại! Ngƣời sẽ chết mất, nếu đám thanh 

niên già cỗi của Ngƣời không sớm hồi sinh”2. 

Để khắc phục sự biệt lập và khơi dậy tình đoàn kết của các 

nƣớc châu á, tháng 7 năm 1925, nối tiếp nhiều hoạt động của Hội 

Liên hiệp thuộc địa (1921 - 1926), Nguyễn ái Quốc chủ động phối 

hợp với một số nhà cách mạng Trung Quốc thành lập Hội Liên hiệp 

các dân tộc bị áp bức, một tổ chức quốc tế đoàn kết nhiều dân tộc 

thuộc địa, nửa thuộc địa nhƣ Việt Nam, Trung Quốc, ấn Độ, Triều 

Tiên, Inđônêxia. Tuyên ngôn của Đại hội thành lập Hội nêu rõ: 

“con đƣờng thoát duy nhất để xoá bỏ sự áp bức chỉ có thể là liên 

hiệp các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản toàn thế giới áp dụng 

những phƣơng pháp cách mạng để lật đổ về căn bản chủ nghĩa tƣ 

bản đế quốc cực kỳ hung ác”2. 

Về sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Đông 

                                                
1, 2. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.1, tr.28; t.2, tr.133. 
2. T. Lan: Võa ®i ®êng võa kÓ chuyÖn, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1976, 

tr.27. 
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Dƣơng, tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản năm 1924, Nguyễn ái Quốc 

nêu lên những thủ đoạn cƣớp đoạt ruộng đất và nhiều loại thuế 

đánh vào nông dân Việt Nam và các thuộc địa ở châu Phi, gây nên 

nạn bần cùng, nỗi phẫn uất cao độ và đƣơng nhiên những phản ứng 

quyết liệt của họ với chế độ thuộc địa đã diễn ra. Song họ đều bị 

đàn áp khốc liệt. Đó là do nông dân thiếu tổ chức, thiếu ngƣời lãnh 

đạo. Ngƣời đề nghị “Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức 

lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ cho họ con 

đƣờng đi tới cách mạng và giải phóng”1. 

Trên diễn đàn Đại hội III Quốc tế Công hội đỏ, Nguyễn ái 

Quốc cho rằng, ở Đông Dƣơng, thực dân Pháp đã phục hồi chế độ 

nô lệ. Nhƣng giai cấp vô sản Đông Dƣơng chƣa thể làm gì đƣợc để 

chống lại chế độ bóc lột đó, vì chƣa xây dựng đƣợc tổ chức nào của 

họ. Ngƣời đã chỉ ra lối thoát: “... với sự giúp đỡ của các tổ chức 

cách mạng gần gũi với Quốc tế Công hội đỏ, chúng tôi quyết đập 

tan lực lƣợng của chủ nghĩa đế quốc châu Âu áp bức chúng tôi”3. 

Tiếp theo, Ngƣời kiến nghị: “... các đồng chí chúng ta trong các tổ 

chức công nhân cách mạng Pháp phải tích cực giúp đỡ chúng tôi 

trong cuộc đấu tranh giải phóng của chúng tôi”4. 

Một kết quả hoạt động kịp thời của Nguyễn ái Quốc là Tổng 

Công hội thống nhất (Pháp) kiến nghị đƣa vào Nghị quyết của Đại 

hội những nhiệm vụ trƣớc mắt: “1- Tổ chức những ngƣời Đông 

Dƣơng hiện làm việc ở Pháp. 

2- Tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ vì quyền công đoàn của 

ngƣời bản xứ song song với chiến dịch cho công chức. 

3- Cử những đại biểu thƣờng trực (ít ra là 2) sang Đông Dƣơng 

với sứ mệnh là tuyên truyền trong dân bản xứ và tổ chức họ”2. 

                                                
1, 3, 4. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.1, tr.289, 292-293, 293. 
2. Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, ViÖn Hå ChÝ Minh: Hå 

ChÝ Minh Biªn niªn tiÓu sö, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006, t.1, 
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d) Chủ động sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - tiền thân 

của Đảng Cộng sản Đông Dương. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam  thành hình 

Nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi của cách 

mạng đã đƣợc Nguyễn ái Quốc luận định sáng rõ trong tác phẩm 

“Đường cách mệnh”. Đó là đảng cách mạng phải nắm vững chủ 

nghĩa Mác - Lênin mới có thể lãnh đạo dân chúng trong nƣớc và 

đoàn kết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới. 

Theo đó, Ngƣời thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

với hy vọng: nó là quả trứng, sẽ nở ra con chim non cộng sản. 

Tổ chức và hoạt động của Hội phát triển rộng khắp toàn Đông 

Dƣơng. Riêng tại Lào, từ năm 1928 tổ chức Hội đã đƣợc thành lập 

tại Viêng Chăn, Thà Khẹc, Phôn Tịu, Xavẳnnakhệt, qua đó “Đường 

cách mệnh”, báo Thanh niên và nhiều tác phẩm của Nguyễn ái 

Quốc cũng đƣợc truyền bá tại Lào. 

Những hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, tƣ tƣởng, đào tạo 

cán bộ, xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn 

ái Quốc tiến hành sâu rộng, đã tác động trực tiếp tới sự chuyển biến 

của cách mạng Việt Nam và Lào, đƣa tới sự ra đời của Đông 

Dương Cộng sản Đảng (tháng 6 năm 1929), An Nam Cộng sản 

Đảng (tháng 11 năm 1929), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

(cuối tháng 12 năm 1929), xuất hiện một yêu cầu cấp bách là thành 

lập một Đảng Cộng sản. 

Trƣớc tình hình đó, Nguyễn ái Quốc chủ động tổ chức Hội nghị 

hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại 

Hồng Công vào đầu năm 1930 và đến tháng 10 cùng năm, đổi tên 

thành Đảng Cộng sản Đông Dƣơng. Những sự kiện trên đánh dấu 

năm 1930 quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thành 

                                                                                                               

tr.283. 
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hình. Từ đây, cách mạng Việt Nam và Lào mở ra hƣớng đi mới dẫn 

tới thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và phát triển 

theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa của hai dân tộc Việt Nam, Lào. 

Nội dung văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam do Nguyễn ái Quốc soạn thảo thể hiện rõ bản chất của Đảng 

là đội tiên phong của giai cấp vô sản, lãnh đạo nhân dân đấu tranh 

giải phóng dân tộc, tiến hành cách mạng ruộng đất giải phóng nông 

dân khỏi ách bóc lột phong kiến... để đi tới xã hội cộng sản. Trong 

hai nhiệm vụ đó, cách mạng giải phóng dân tộc giữ vai trò quan 

trọng nhất và được tiến hành bằng sức mạnh đại đoàn kết các giai 

cấp, các tầng lớp xã hội, các đảng phái yêu nước. Những luận điểm 

trên có giá trị phổ biến đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng 

Lào. 

Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua quá trình 

đoàn kết đấu tranh của hai dân tộc đã tích tụ, toả sáng nhiều giá trị 

và công tích giàu ý nghĩa cách mạng và văn hoá, đƣợc Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản nhất trí đặt tên là quan 

hệ đặc biệt. Trong bài trả lời phóng viên báo Nhân dân, ngày 4 

tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản cho biết: 

“Khi thảo luận về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nƣớc và 

giữa nhân dân hai nƣớc, Bác Hồ và chúng tôi đều thấy rằng, ngoài 

mối quan hệ giữa hai Đảng cùng chung lý tƣởng cộng sản, giữa 

hai nƣớc xã hội chủ nghĩa láng giềng thì mối quan hệ giữa hai 

Đảng Cộng sản, giữa nhân dân hai nƣớc chúng ta còn có sự gắn bó 

thân thiết không giống bất cứ nƣớc nào. Bác Hồ và chúng tôi cùng 

suy nghĩ. 

Bác Hồ tay gõ lên trán và nói: “chúng ta phải gọi là quan hệ 

đặc biệt”. 

Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với Bác vì đó là sự thật lịch sử”. 

Lịch sử đấu tranh lâu dài, anh dũng và sáng tạo của hai dân tộc 
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Việt Nam, Lào trải qua các chặng đƣờng cách mạng giành độc lập 

dân tộc, kháng chiến đánh thắng các cuộc xâm lƣợc của thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ, tìm đƣờng đổi mới và hội nhập quốc tế, thu 

đƣợc nhiều thành quả quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Tất cả đều hiện 

rõ nét đặc sắc nhất của nó, đó là quy luật giành thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam, Lào. 

Bằng cách nhìn tổng quát cuộc kháng chiến của ba dân tộc 

Việt, Miên, Lào chống thực dân Pháp xâm lƣợc, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nêu lên nhận xét về tác động khách quan, tất yếu giữa các 

cuộc kháng chiến của ba dân tộc: “kháng chiến Việt - Miên - Lào là 

chung của chúng ta, là bổn phận của chúng ta”1 không một nƣớc 

nào tách khỏi hai nƣớc kia mà giành đƣợc thắng lợi. Luận điểm này 

cũng khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là quy luật giành 

thắng lợi của cách mạng hai nƣớc Việt Nam, Lào. 

Xuất phát từ quan điểm chung đó, Ngƣời tuyên bố: “Chính phủ, 

Mặt trận và nhân dân Việt Nam ra sức hết lòng thành thực giúp 

Mặt trận, nhân dân Lào một cách không có điều kiện”2 (BBS nhấn 

mạnh). 

Về quy luật của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Chủ tịch 

Cayxỏn Phômvihản dựa trên thực tiễn lịch sử cách mạng của hai 

dân tộc Lào, Việt Nam đã nhận định: “Trong quá trình vận động 

cách mạng của hai nƣớc anh em, mối quan hệ đặc biệt đã đƣợc xây 

dựng và không ngừng đƣợc vun đắp. 

Qua những thử thách trong sóng gió quyết liệt của thời kỳ chiến 

tranh chống Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ hung ác nhất của nhân loại, 

mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam chẳng những không 

ngừng đƣợc củng cố, tăng cƣờng mà còn tạo thành sức mạnh không 

                                                
1, 2. Hå ChÝ Minh: Lêi ph¸t biÓu t¹i Héi nghÞ c¸n bé Liªn minh nh©n 

d©n ViÖt - Miªn - Lµo lÇn thø nhÊt, th¸ng 9 n¨m 1952. Tµi liÖu lu t¹i ViÖn 

LÞch sö §¶ng, Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh. 
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gì lay chuyển đƣợc. 

Trong thực tiễn đấu tranh lâu dài ấy, Đảng ta đã xác định điều 

đó nhƣ một quy luật của cách mạng nƣớc ta”1 (BBS nhấn mạnh). 

Quy luật của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và đồng chí Cayxỏn Phômvihản phát hiện là kết quả vận 

dụng sáng tạo sức mạnh to lớn của cách mạng vô sản, bao gồm 

trong đó cách mạng giải phóng dân tộc, mà chủ nghĩa Mác - Lênin 

đã tổng kết trong khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc 

bị áp bức đoàn kết lại!” vào điều kiện cụ thể của hai dân tộc Việt 

Nam, Lào. Đồng thời, theo dòng tƣ duy của mình, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã nêu cao khẩu hiệu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 

Thành công, thành công, đại thành công” dành cho dân tộc Việt 

Nam và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Tinh thần ấy đƣợc thể 

hiện trong nhiều tác phẩm và hoạt động thực tiễn của Ngƣời. 

2. Quan điểm, nguyên tắc và phương pháp xây dựng, phát 

triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

Trong quá trình xây dựng, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam 

- Lào, Lào - Việt Nam hai dân tộc Việt Nam, Lào đều quán triệt và 

thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là mình 

tự giúp mình”, một quan điểm thể hiện cô đọng, hài hoà, đúng đắn 

lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế trong hành động của mỗi ngƣời, 

mỗi tổ chức đƣợc giao trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đó. 

Quan điểm “giúp bạn là mình tự giúp mình” có tác dụng giáo 

dục tƣ tƣởng, cổ vũ, khích lệ và tạo động lực cho hai dân tộc Việt 

Nam, Lào giúp nhau giành thắng lợi trong mọi chặng đƣờng cách 

                                                
1. Cayxán Ph«mvih¶n: Bµi nãi t¹i Héi nghÞ c¸n bé toµn quèc, ngµy 13 

th¸ng 5 n¨m 1974. Tµi liÖu lu t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng, Häc viÖn ChÝnh trÞ 

- Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh. 
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mạng dù phải hy sinh tài sản và tính mạng. Mặt khác, nó bác bỏ ý 

nghĩ sai lầm cho rằng giúp bạn là ban ơn. 

Quan điểm “giúp bạn là mình tự giúp mình” còn bao hàm ý 

thức tự giác, tự nguyện của nhân dân hai nƣớc dành cho nhau ở 

mức độ tối đa về tinh thần và lực lƣợng, tính mạng và tài sản, đƣợc 

thấm sâu vào ý nghĩ và hành động từ các cơ quan lãnh đạo tối cao 

đến quần chúng nhân dân các địa phƣơng; từ cán bộ, chiến sĩ hoạt 

động trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn 

hoá, giáo dục; từ nhiều gia đình đến các tổ chức kinh tế, chính trị, 

xã hội trên các chặng đƣờng cách mạng. 

Nhiệm vụ giúp bạn cần phải tiến hành theo phương pháp giúp 

bạn để nâng cao năng lực từ thấp lên cao, tiến tới tự giải quyết các 

nhiệm vụ cách mạng của dân tộc mình, vì cách mạng nước nào 

phải do nhân dân nước ấy tự làm, kết hợp với sự hỗ trợ của bạn bè 

quốc tế. 

Thực hiện nhiệm vụ vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đều 

rất coi trọng thực hiện nguyên tắc tôn trọng quyền độc lập, tự chủ, 

bình đẳng và dân chủ của hai bên, đƣợc thể hiện rất rõ ràng trong 

các lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn 

Phômvihản. 

Tháng 9 năm 1952, tại Hội nghị cán bộ Liên minh nhân dân 

Việt - Miên - Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Cán bộ Việt Nam 

sang công tác ở Lào phải hoàn toàn ở dƣới sự lãnh đạo của Chính 

phủ Trung ƣơng Lào, nhất là của Thủ tƣớng Xuphanuvông. Tuyệt 

đối không đƣợc tự cao, tự đại, không đƣợc bao biện. Bất kỳ việc gì 

phải nghe Chính phủ Lào, cán bộ Việt Nam phải đoàn kết tinh thần, 

đoàn kết công tác với cán bộ và nhân dân Lào. Đây là mệnh lệnh 

của Chính phủ Trung ƣơng Việt Nam cho cán bộ tình nguyện Việt 
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Nam đi công tác ở Lào1. 

Giải thích rõ nguyên tắc độc lập, tự chủ và giá trị của nó, trong 

bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc (Lào), ngày 13 tháng 5 

năm 1974, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản nói: “Sự nghiệp cách mạng 

của nhân dân ta phải do nhân dân ta tự làm lấy. 

Đảng ta là một đảng lãnh đạo cách mạng thực sự, do đó phải 

giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, mỗi một dân tộc có độc lập tự 

chủ, mỗi một đảng có độc lập, tự chủ thì mới chứng minh một cách 

đầy đủ chủ nghĩa yêu nƣớc nồng nàn kết hợp với tinh thần quốc tế 

vô sản trong sáng”2. 

Trong quan hệ công tác giữa hai Đảng, cần coi trọng thực hành 

dân chủ và thành khẩn tự phê bình và phê bình, coi đó là những biện 

pháp tăng cƣờng đoàn kết chặt chẽ vì mục tiêu giành thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam, Lào và toàn Đông Dƣơng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh thƣờng nhắc nhở: “Mong cán bộ Việt Nam làm việc ở Lào 

thành khẩn, thật thà tự phê bình và mong các đồng chí Lào cũng phê 

bình anh em Việt Nam thật thà không nể nả. Mục đích là thật thà với 

nhau, giúp nhau tiến bộ và do đó đoàn kết chặt chẽ hơn, nể nả là sai. 

Vì cách mạng, vì đoàn kết ba dân tộc mà phê bình”3. 

Gắn liền với phƣơng pháp trên, Ngƣời còn nhấn mạnh lề lối làm 

việc dân chủ trong sự phối hợp hoạt động của hai Đảng và theo lời 

phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cuộc hội đàm giữa cán bộ 

lãnh đạo của hai Đảng năm 1961: (Hai bên) nhất trí nhƣng không 

miễn cƣỡng, phải bàn bạc phân minh, nêu cho hết ý kiến nhƣng 

quyết định là Đảng Lào, vì cách mạng Lào do ngƣời Lào làm lấy. 

                                                
1, 3. Hå ChÝ Minh: Lêi ph¸t biÓu t¹i Héi nghÞ c¸n bé Liªn minh nh©n 

d©n ViÖt - Miªn - Lµo lÇn thø nhÊt, Tµi liÖu ®· dÉn. 
2. Cayxán Ph«mvih¶n: Bµi nãi t¹i Héi nghÞ c¸n bé toµn quèc, ngµy 13 

th¸ng 5 n¨m 1974, Tµi liÖu ®· dÉn. 
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Tại cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân 

Lào, ngày 9 tháng 7 năm 1961, đồng chí Lê Duẩn, Bí thƣ thứ nhất 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam trình bày về 

một số nguyên tắc lớn và lề lối làm việc giữa hai Đảng, bao gồm 

những nội dung: 

“Mọi công việc ở Lào đều do Đảng Lào phụ trách. Cách mạng 

Lào do đồng chí Lào lãnh đạo. Đƣờng lối, chủ trƣơng do Đảng Lào 

đề ra, Việt Nam góp ý kiến. Cũng có lúc Việt Nam thấy vấn đề 

trƣớc thì Việt Nam sẽ đề xuất ý kiến trƣớc nhƣng quyền quyết định 

vẫn do Đảng Lào”1. 

ở phạm vi quan hệ giữa Đảng Lào với các đảng anh em khác thì 

“Đảng Lào tự mình bàn bạc thƣơng lƣợng với các đảng anh em 

trong mọi vấn đề có liên quan. Trong phạm vi nào đó, theo yêu cầu 

của các đảng anh em và với sự thoả thuận của Đảng Lào, Việt Nam 

có thể làm trung gian giúp đỡ”2. 

Về quan hệ giữa hai nƣớc, hai Chính phủ, đồng chí Lê Duẩn 

cho rằng: “tất nhiên có những quan hệ khác hơn quan hệ hai Đảng. 

Những vấn đề lớn trong quan hệ giữa hai Chính phủ thì hai Đảng 

cũng cần có sự trao đổi ý kiến trƣớc với nhau”3. 

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Tổng Bí thƣ Đảng Nhân dân 

Lào, biểu thị sự nhất trí với những nguyên tắc và lề lối làm việc 

giữa hai Đảng do đồng chí Lê Duẩn nêu ra. Tiếp đó, đồng chí nói 

rõ những nhiệm vụ cần Việt Nam giúp đỡ: “Giúp về đƣờng lối, 

chính sách, nhƣng giúp đào tạo cán bộ là vấn đề mấu chốt. 

Giúp củng cố và mở rộng cơ sở đảng. Trong lực lƣợng vũ trang 

cũng giúp bồi dƣỡng cán bộ và phát triển cơ sở đảng. Kinh tế là vấn 

đề mới, cần có sự giúp đỡ, nhất là trong vùng căn cứ, cả trƣớc mắt 

                                                
1, 2, 3. Tæng côc ChÝnh trÞ: §¶ng l·nh ®¹o qu©n t×nh nguyÖn vµ 

chuyªn gia qu©n sù ViÖt Nam lµm nhiÖm vô quèc tÕ, Nxb. Qu©n ®éi nh©n 

d©n, Hµ Néi, 2008, tr.317-318. 
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và lâu dài, làm thế nào để vùng căn cứ trở thành một tấm gƣơng 

mẫu mực cho các vùng khác”1. 

Những quan điểm, nguyên tắc và phƣơng pháp xây dựng, phát 

triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do lãnh đạo 

của Việt Nam và Lào nhất trí đề ra, đƣợc cán bộ, đảng viên, lực 

lƣợng vũ trang các ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp, địa 

phƣơng,... của hai nƣớc quán triệt và thực hiện trong thời chiến và 

thời hoà bình xây dựng đất nƣớc, nhờ vậy đã góp phần rất quan 

trọng vào sự thành công của cách mạng hai nƣớc Việt Nam, Lào. 

Tất cả giá trị của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam đều hiển hiện đậm nét đặc trƣng mẫu mực, thuỷ chung, trong 

sáng, bền vững, chưa từng có trong lịch sử quan hệ giữa các quốc 

gia, dân tộc trên thế giới. 

II. NHỮNG THÀNH QUẢ CƠ BẢN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ ĐẶC 

BIỆT VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM 

1. Hai dân tộc Việt Nam, Lào sát cánh bên nhau cùng tiến 

hành khởi nghĩa tháng Tám 1945, giành độc lập dân tộc 

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 năm 

1939), từ tháng 11 năm 1939 đến tháng 5 năm 1941, Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng Cộng sản Đông Dƣơng và lãnh tụ Hồ Chí Minh 

đã sớm đƣa ra những luận điểm và chủ trƣơng quan trọng chuẩn bị 

cho công cuộc khởi nghĩa giành độc lập, tự do cho các dân tộc Việt 

Nam, Lào, Miên. Do điều kiện cụ thể khi kết thúc Chiến tranh thế 

giới thứ hai, chỉ có hai nƣớc Việt Nam, Lào tiến hành khởi nghĩa 

giành đƣợc quyền độc lập. 

                                                
1. Tæng côc ChÝnh trÞ: §¶ng l·nh ®¹o qu©n t×nh nguyÖn vµ chuyªn gia 

qu©n sù ViÖt Nam lµm nhiÖm vô quèc tÕ, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ 

Néi, 2008, tr.318-319. 
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Các luận điểm và chủ trƣơng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đƣợc thể hiện 

ở các vấn đề sau: 

a) Đánh giá xác đáng tình hình chính trị, xã hội Đông 

Dương và chỉ rõ mâu thuẫn cần giải quyết 

Bằng cách nhìn nhận khách quan và cách mạng, tháng 11 

năm 1939, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng cho rằng, Chiến 

tranh thế giới thứ hai làm cho mâu thuẫn giữa các nƣớc đế quốc 

và các dân tộc thuộc địa càng phát triển gay gắt, các dân tộc bị 

áp bức sẽ vùng dậy đấu tranh chống đế quốc xâm lƣợc để trút bỏ 

ách tôi đòi: “cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị gây nên bởi đế 

quốc chiến tranh lần này sẽ nung nấu cách mệnh Đông Dƣơng nổ 

bùng và tiền đồ cách mệnh giải phóng Đông Dƣơng nhất định sẽ 

quang minh rực rỡ”1. 

Lúc bấy giờ, thực dân Pháp thi hành ở Đông Dƣơng chính sách 

phát xít. Bọn phong kiến Việt, Miên, Lào cam tâm làm tay sai cho 

đế quốc Pháp, hô hào thanh niên đi lính, vơ vét tài sản của nhân 

dân Đông Dƣơng để cung phụng cho “mẫu quốc” khiến: “ai cũng 

chán ghét cuộc đời nô lệ, ai cũng mong muốn độc lập, tự do, và 

đang trong tƣ thế một ngƣời lên tiếng vạn ngƣời ủng hộ”2. 

Tháng 9 năm 1940, quân Nhật kéo vào chiếm Đông Dƣơng, 

tròng thêm vào cổ nhân dân Đông Dƣơng một ách thống trị, đẩy 

mâu thuẫn giữa các đế quốc Pháp, Nhật với các dân tộc, các giai 

cấp tại Việt Nam, Lào, Miên lên tới mức độ rất quyết liệt, đúng nhƣ 

nhận định của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng, tháng 5 năm 1941: “Quyền lợi tất cả các giai cấp bị cƣớp 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.6, tr.535. 
2. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.3, tr.174.  
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giật, vận mạng dân tộc nguy vong không lúc nào bằng”1. Đó chính 

là mâu thuẫn cơ bản và cũng là mâu thuẫn chủ yếu đòi hỏi cách 

mạng Đông Dương phải giải quyết. Quan điểm trên sẽ chi phối 

nhiều quyết định quan trọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung 

ƣơng Đảng trong tiến trình lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành 

quyền độc lập, tự do của các dân tộc Việt Nam, Lào. 

b) Xác lập các luận điểm về vấn đề dân tộc ở Đông Dương 

Trong hoàn cảnh các dân tộc Đông Dƣơng đang bị giam hãm 

trong ngục tù nô lệ của chế độ thuộc địa, bị tƣớc bỏ mọi quyền tự 

do, dân chủ, một ƣớc nguyện tha thiết nhất của nhân dân các dân 

tộc Đông Dƣơng là đánh đổ chế độ thực dân, giành lại chủ quyền 

dân tộc. Do vậy, tại Hội nghị lần thứ sáu, tháng 11 năm 1939 và 

Hội nghị lần thứ tám, tháng 5 năm 1941, Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng đều quan niệm:  

Một là, vấn đề giải phóng dân tộc là vấn đề hàng đầu trong hệ 

thống luận điểm vấn đề dân tộc ở Đông Dương. Nó phải đƣợc đặt ở 

vị trí cao nhất, bức thiết nhất; tất cả quyền lợi của bộ phận, của giai 

cấp phƣơng hại lợi ích dân tộc, thì phải gác lại giải quyết sau. 

Hai là, giải quyết đúng quyền “dân tộc tự quyết” cho các dân 

tộc ở Đông Dương. Ngay từ tháng 11 năm 1939, Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đã chủ trƣơng sau khi 

độc lập: “Mỗi dân tộc có quyền giải quyết vận mệnh theo ý muốn 

của mình, song sự tự quyết cũng không nhất định nghĩa là rời hẳn 

nhau ra”2. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng nhấn 

mạnh và mở rộng thêm: Quyền tự do, độc lập của mỗi dân tộc đƣợc 

thừa nhận và tôn trọng. Mỗi dân tộc đều có quyền bảo tồn, phát 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.7, tr.112. 
2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.6, tr.542. 
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triển văn hoá của dân tộc mình. Đối với các dân tộc Lào, Miên, dân 

tộc Việt Nam có nghĩa vụ giúp đỡ trên bước đường đấu tranh vì 

độc lập, tự do. 

Ba là, cần xây dựng khối đoàn kết của các dân tộc ở Đông 

Dương mới có đủ sức mạnh đánh đổ ách thống trị của đế quốc 

Pháp, Nhật; đồng thời, cần mở rộng quan hệ đoàn kết với các lực 

lượng cách mạng và dân chủ chống phát xít trên thế giới. 

Thực dân Pháp và quân phiệt Nhật dùng chính sách chia để trị 

giữa các dân tộc Việt, Miên, Lào, và nội bộ từng dân tộc. Mặt khác, 

ba dân tộc này ở Đông Dƣơng đều nằm dƣới ách thống trị của Pháp 

và Nhật. Vì thế, muốn đánh đổ ách thống trị đó, cần huy động lực 

lƣợng đoàn kết, thống nhất của ba dân tộc. 

Nhìn rộng ra thế giới, cách mạng Đông Dƣơng là một bộ phận 

của cách mạng thế giới, đứng trong phe dân chủ chống phát xít và 

gắn bó chặt chẽ với cách mạng Trung Quốc1, Liên Xô. 

c) Quyết định thực hiện một nhiệm vụ cách mạng giải phóng 

dân tộc 

Căn cứ vào sự chuyển biến tình hình thế giới và Đông 

Dƣơng, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng xác định rõ: Đảng phải thay đổi chính 

sách, để đánh đổ chế độ thuộc địa giành quyền sống cho ba dân 

                                                
1. B¸o c¸o cña NguyÔn ¸i Quèc göi Quèc tÕ Céng s¶n, th¸ng 7 n¨m 

1939, cho biÕt: D©n chóng ®· thÊm nhuÇn tinh thÇn khÈu hiÖu “Gióp ®ì 

Trung Quèc” vµ b»ng chøng lµ, dï ®ãi khæ, tõ th¸ng 3 n¨m 1938 ®Õn th¸ng 2 

n¨m 1939, hä ®· quyªn gãp 579 ®ång vµo cuéc l¹c quyªn ñng hé c¸c chiÕn sÜ 

Trung Quèc, do c¸c b¸o céng s¶n ë B¾c Kú tæ chøc. Ngêi cßn cho biÕt thªm: 

nh÷ng ngêi céng s¶n §«ng D¬ng ®· s¸ng t¸c bµi h¸t “Gióp Trung Quèc 

tøc lµ gióp m×nh”, bµi h¸t nµy ®îc phæ biÕn réng r·i trong quÇn chóng. 

NhiÒu n¬i ®· tæ chøc biÓu diÔn ban ®ªm vµ ngêi biÓu diÔn lµ c«ng nh©n, 

n«ng d©n, nhÊt lµ thanh niªn. Hä thêng phèi hîp víi thanh niªn Trung 

Quèc ®Ó tiÕn hµnh. (Xem Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.3, tr.158). 
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tộc Việt, Miên, Lào. 

Nếu nhƣ Luận cương chính trị của Đảng tháng 10 năm 1930 

cho rằng, trong cách mạng tƣ sản dân quyền (Đại hội II của Đảng 

gọi là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân) phải thi hành triệt để 

cách mạng ruộng đất và đánh đổ chủ nghĩa đế quốc làm cho Đông 

Dƣơng hoàn toàn độc lập, thì đến tháng 11 năm 1939, Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đề xuất chủ trƣơng 

mới: “Đứng trên lập trƣờng giải phóng dân tộc, lấy quyền lợi dân 

tộc làm tối cao... cả vấn đề điền địa cũng phải nhằm vào cái mục 

đích ấy mà giải quyết. Vì vậy,... trong lúc này chỉ mới tịch ký 

ruộng đất của những địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc”1 (BBS 

nhấn mạnh). 

Tiến thêm một bƣớc mới, tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đƣa ra một quyết 

định quan trọng là thay đổi chiến lược cách mạng với hàm nghĩa 

“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 cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết một vấn 

đề cần kíp “dân tộc giải phóng”” (BBS nhấn mạnh)2. Vì thế cách 

mạng Đông Dƣơng trong giai đoạn hiện tại là cuộc cách mạng giải 

phóng dân tộc. 

d) Xúc tiến công tác xây dựng đảng và lực lượng cách mạng 

Trong khi xác định các chủ trƣơng mới của Đảng nhằm “dự bị 

những điều kiện bước tới bạo động làm cách mệnh giải phóng”2 (BBS 

nhấn mạnh), Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan 

                                                
1, 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.6, 

tr.539; t.7, tr. 119. 
2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.6, tr.552. 
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trọng của công tác xây dựng đảng với trọng tâm là thống nhất ý chí 

và hành động trong toàn Đảng; thắt chặt quan hệ Đảng với quần 

chúng; nâng cao trình độ lý luận và lựa chọn cán bộ để chỉ đạo thực 

hiện đƣờng lối của Đảng; khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng và 

mối liên hệ của các cấp bộ đảng từ chi bộ tới Trung ƣơng; cần củng 

cố, mở rộng cơ sở đảng tại thành thị và trung tâm công nghiệp, đồn 

điền. Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đặc biệt chú trọng lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ gây dựng cơ sở đảng ở Miên, Lào. 

Giải thích nguyên do dẫn tới khó khăn lớn của cách mạng Đông 

Dƣơng, trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1940, 

lãnh tụ Nguyễn ái Quốc cho biết Đảng còn quá yếu, vì phần lớn số 

cán bộ có kinh nghiệm đấu tranh hiện đang bị giam giữ trong nhà tù 

đế quốc. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng 

sản Đông Dƣơng kiểm điểm công tác xây dựng đảng từ khi Chiến 

tranh thế giới thứ hai bùng nổ ở châu Âu và cho rằng: tình hình 

Đông Dƣơng biến đổi nhiều, Đảng đã lãnh đạo đƣợc nhiều cuộc 

đấu tranh nhƣng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội lãnh đạo phong trào quần 

chúng phát triển để có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ 

cách mạng. Hội nghị nhấn mạnh các công tác trọng tâm: 

Công tác đào tạo cán bộ là công tác rất cấp bách và phải thực 

hiện bằng nhiều phƣơng pháp nhƣ giáo dục lý luận, đào luyện trong 

công tác thực tiễn và trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong các tầng 

lớp xã hội nhƣ công nhân, binh lính; phải nâng cao trình độ giác 

ngộ cách mạng của giai cấp vô sản và kết nạp họ vào Đảng. Cần 

phát triển phong trào đấu tranh tại đô thị, nhà máy, hầm mỏ, lấy đó 

làm đầu tàu lôi kéo phong trào các nơi khác. 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng phân công Đảng bộ Trung 

Kỳ chịu trách nhiệm tổ chức, gây cơ sở đảng ở Lào, Đảng bộ Nam 

Kỳ thực hiện nhiệm vụ đó tại Cao Miên. Đồng thời, phải lập những 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 757 

uỷ ban chuyên môn vận động các dân tộc thiểu số, làm cho họ trở 

thành lực lƣợng hậu thuẫn của cách mạng. 

Cùng với các nhiệm vụ trên, Đảng phải chú trọng tổ chức hệ 

thống giao thông, liên lạc vững chắc, đa dạng giữa các cấp. 

Trên bƣớc đƣờng hƣớng tới thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh 

giành độc lập, tự do cho các dân tộc Việt, Miên, Lào, lãnh tụ Hồ 

Chí Minh hƣớng dẫn các đảng bộ: “phải biết nhằm vào các công tác 

trung tâm mà tiến tới, phải nắm lấy thời cơ thuận lợi mà làm việc. 

Làm sao cho đủ năng lực lãnh đạo cuộc cách mạng Đông Dƣơng đi 

đến toàn thắng”1. 

Trong công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lƣợng 

chính trị, Mặt trận thống nhất dân tộc giữ một vị trí rất quan trọng. 

Theo quan điểm của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng, để tiến hành giải phóng dân tộc, tự cứu sống mình, 

trƣớc hết phải thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông 

Dương nhằm đoàn kết các dân tộc, các giai cấp, các đảng phái và 

phần tử phản đế theo tinh thần: “Công nông phải đƣa cao cây cờ 

dân tộc lên, vì quyền lợi sinh tồn của dân tộc mà sẵn sàng bắt tay 

với tiểu tƣ sản và những tầng lớp tƣ sản bổn xứ, trung tiểu địa chủ 

còn có căm tức đế quốc, vì sự căm tức ấy có thể làm cho họ có ít 

nhiều tinh thần chống đế quốc”2. 

Đến tháng 5 năm 1941, quán triệt luận điểm đại đoàn kết dân 

tộc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng quyết định xây dựng tại mỗi quốc gia một mặt 

trận thống nhất dân tộc và mang “cái tên khác (tức Mặt trận thống 

nhất dân tộc - BBS) cho có tính chất dân tộc hơn, cho có một mãnh 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.7, tr.136. 
2, 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.6, 

tr.540; t.7, tr. 122. 
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lực dễ hiệu triệu hơn và nhất là có thể thực hiện đƣợc trong tình thế 

hiện tại”2. Theo đó, sẽ thành lập Mặt trận Việt Minh tại Việt Nam. 

Đồng thời, Đảng và Việt Minh phải hết sức giúp đỡ các dân tộc 

Lào, Miên thành lập Ai Lao độc lập đồng minh và Cao Miên độc 

lập đồng minh. Sau đó, lập ra Đông Dƣơng độc lập đồng minh. Từ 

đây, bắt đầu xuất hiện ý tƣởng hình thành tại ba dân tộc Việt Nam, 

Lào, Miên tầng Mặt trận thống nhất dân tộc trong mỗi quốc gia và 

tầng Mặt trận các dân tộc Đông Dƣơng. Đó chính là lực lượng 

chính trị cơ bản nhất cùng với lực lượng vũ trang làm nòng cốt, tạo 

nên sức mạnh vô địch của cách mạng giải phóng của mỗi dân tộc 

và cả ba dân tộc ở Đông Dương. 

Xây dựng lực lƣợng vũ trang, căn cứ địa và chiến khu cũng là 

một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuẩn bị khởi nghĩa giành 

chính quyền. 

e) Chỉ đạo phương pháp đấu tranh giành chính quyền  

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khẳng định: cuộc cách mạng Đông Dƣơng phải kết liễu bằng một 

cuộc khởi nghĩa vũ trang khi đã có đủ các điều kiện chủ quan và 

khách quan.  

Khởi nghĩa sẽ diễn ra theo quy trình khởi nghĩa từng phần ở 

từng địa phƣơng mở đƣờng tiến tới tổng khởi nghĩa. 

Trong thời gian từ cuối năm 1939 đến tháng 8 năm 1945, tuy 

cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào bị chính quyền Pháp - 

Nhật đàn áp, khủng bố rất khốc liệt, nhiều cán bộ cấp cao của Đảng 

và đảng viên bị cầm tù và hy sinh, nhƣng dƣới sự lãnh đạo của lãnh 

tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, công tác chuẩn bị 

về nhiều mặt cho công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vẫn 

đƣợc xúc tiến. 

Tại Việt Nam, căn cứ địa Việt Bắc, Mặt trận Việt Minh và 

nhiều tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo đƣợc thành lập; nhiều 
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đơn vị vũ trang nhƣ Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền Giải 

phóng quân lần lƣợt ra đời. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 

tháng 3 năm 1945), Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng Cộng sản 

Đông Dƣơng ra Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta, nhiều chiến khu xuất hiện, khởi nghĩa từng phần ở nhiều 

địa phƣơng miền Bắc và miền Trung nổ ra thắng lợi. 

ở Lào, chính quyền thuộc địa Pháp - Nhật cũng khủng bố ráo 

riết các tổ chức cộng sản. Cuối năm 1943, Đảng bộ Trung Lào nhận 

đƣợc Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

Tiếp sau là Chương trình, Điều lệ Việt Minh. Giữa lúc đó, số đảng 

viên hoạt động tại biên giới Lào - Thái chủ động thành lập Đội Tiên 

phong1, nhằm chuẩn bị lập lại Xứ uỷ Lào. Tháng 2 năm 1945, “Hội 

Việt kiều cứu quốc”, một loại hình mặt trận thống nhất dân tộc 

dƣới sự lãnh đạo của Đội Tiên phong đƣợc thành lập. Hội chủ 

trƣơng đoàn kết các tầng lớp nhân dân, công chức, binh lính, cảnh 

sát có tinh thần yêu nƣớc, chuẩn bị xây dựng căn cứ địa trên đất 

Thái Lan. 

Sau đó, Xứ uỷ Lào đƣợc lập lại lần thứ tƣ và xác định các đô 

thị lớn nhƣ Viêng Chăn, Thà Khẹc, Xavẳnnakhệt là địa bàn hoạt 

động chính. Sau ngày quân phiệt Nhật đảo chính Pháp, phong 

trào cứu nƣớc càng phát triển mạnh mẽ. Tổ chức Lào ítxalạ bao 

gồm công chức, học sinh có tinh thần yêu nƣớc, chịu ảnh hƣởng 

đƣờng lối cứu nƣớc của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng ra đời, 

nhiều căn cứ cách mạng xuất hiện. Tháng 6 năm 1945, đơn vị 

Việt Nam Độc lập quân đƣợc thành lập ở chiến khu trên đất Thái 

                                                
1. §éi Tiªn phong do ®ång chÝ ChÊn lµm ®éi trëng. C¸c ®ång chÝ 

Long, VÞnh, Khanh, KhiÕu lµ uû viªn sinh ho¹t gÇn nh mét cÊp uû. Tµi 

liÖu do ®ång chÝ §inh V¨n Khanh, Uû viªn Xø uû Ai Lao, Uû viªn thêng 

trùc Ban C«ng t¸c miÒn T©y (CP38) cung cÊp. 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 760 

Lan. 

Trung tuần tháng 8 năm 1945, thời cơ giành độc lập cho Đông 

Dƣơng xuất hiện, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng Cộng sản Đông Dƣơng quyết định Tổng khởi nghĩa và 

tiến hành Hội nghị toàn Đảng tại Tân Trào, Tuyên Quang (ngày 14, 

15 tháng 8 năm 1945). Nghị quyết của Hội nghị nêu rõ: “Những 

điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dƣơng nhƣ đã chín muồi; cơ hội rất 

tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”1. Vào thời điểm này, Bác Hồ 

gặp các đồng chí đại biểu Xứ uỷ Lào, Ngƣời dặn: thời cơ rất thuận 

lợi cho nhân dân Đông Dƣơng, ở đâu có điều kiện, phải giành đƣợc 

chính quyền trƣớc khi Đồng minh vào. Pháp và Đồng minh Anh, 

Mỹ gắn bó với nhau. Pháp sẽ núp sau lƣng Đồng minh để trở lại 

xâm lƣợc Việt Nam, Lào, Miên, chúng ta phải đoàn kết để đánh kẻ 

thù chung. 

Nhân dân hai nƣớc Việt, Lào chớp thời cơ, tiến hành khởi 

nghĩa thành công tháng 8 năm 1945. 

Đó là kỳ tích đầu tiên của hai nước Việt Nam - Lào, của quan 

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

2. Việt Nam, Lào đoàn kết, liên minh chiến đấu chống đế 

quốc xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc 

Vượt qua khó khăn, thử thách, tạo dựng thực lực của liên minh 

chiến đấu chống thực dân Pháp 

Hai dân tộc Việt Nam, Lào vừa giành đƣợc quyền độc lập, đã 

phải đối phó ngay với thực dân Pháp quay trở lại xâm lƣợc. 

ở Lào, từ khi cuộc kháng chiến bùng nổ đến giữa năm 1950, 

cách mạng gặp rất nhiều khó khăn, lực lƣợng liên quân Lào - Việt 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.7, tr.424. 
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mới đƣợc tổ chức, phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân 

chỉ mới xuất hiện tại các đô thị lại phải chống chọi với đội quân 

xâm lƣợc nhà nghề đƣợc trang bị vũ khí và phƣơng tiện chiến tranh 

hiện đại. Dù tinh thần chiến đấu của liên quân và nhân dân rất cao, 

nhƣng vẫn không thể cản nổi các cuộc hành quân xâm lƣợc của kẻ 

thù. 

Chính phủ Lào ítxalạ trong tình thế khó khăn của cuộc chiến, 

phải chuyển sang Thái Lan và dần dần đã diễn ra sự phân hoá, bộ 

phận tích cực, đứng đầu là Hoàng thân Xuphanuvông, vẫn kiên 

định lập trƣờng đoàn kết với Việt Nam tiến hành kháng chiến đến 

thắng lợi cuối cùng. Bộ phận khác thoái chí, rời bỏ hàng ngũ kháng 

chiến hoặc cộng tác với đối phƣơng. 

Trên chiến trƣờng Việt Nam, vận mệnh dân tộc đứng trƣớc tình 

thế hiểm nghèo. Song Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Đông Dƣơng đã phát huy đƣợc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đặt 

lợi ích của đất nƣớc, của dân tộc cao hơn hết thảy và thực thi những 

phƣơng sách nội trị, ngoại giao hữu hiệu, đƣa cách mạng vƣợt qua 

thác ghềnh, bảo vệ đƣợc thành quả Cách mạng tháng Tám 1945, 

bƣớc vào cuộc kháng chiến toàn quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế 

đối với cách mạng Lào. 

ở đây cũng cần nói thêm rằng, vào thời điểm cuối năm 1945 

đầu năm 1946, do những khó khăn vô cùng gay gắt của mình, 

Nhà nƣớc và nhân dân Việt Nam chƣa thể chi viện kịp thời, đầy 

đủ sức ngƣời, sức của cho cách mạng Lào. Dù vậy, những bƣớc 

khởi đầu quan trọng cũng đã đƣợc tiến hành với tầm nhìn thiết 

thực, cơ bản cho trƣớc mắt và tƣơng lai lâu bền của quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào. 

Một là, ngay từ khi mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp, chiến trƣờng Việt Nam, Lào đã bị các thế lực đế quốc vây 

hãm trên biển Đông và lục địa, Trung ƣơng Đảng Cộng sản Đông 
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Dƣơng xác định nhiệm vụ “phải liên minh với các dân tộc bị áp 

bức và vô sản thế giới, đặc biệt với các nƣớc lân cận để củng cố 

công cuộc cách mạng của mình”1. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính 

phủ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan ngoại giao mở một con đường 

ngoại giao ở hướng tây nam từ Việt Nam qua Lào tới Thái Lan từ 

giữa năm 1946 đến giữa năm 1951. Đƣợc sự ủng hộ của Chính 

phủ dân tộc tiến bộ Thái Lan lúc bấy giờ, Chính phủ Việt Nam 

thành lập một cơ quan ngoại giao tại Băng Cốc gọi là Phái viên 

quán, nhằm từ đây mở rộng quan hệ ngoại giao với một số nƣớc 

Đông Nam á và tuyên truyền quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các 

nƣớc và các lực lƣợng cách mạng, tiến bộ trên thế giới đối với 

cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và nhân dân 

Lào. Chính cơ quan này cũng là nơi tiếp xúc giữa phái viên Việt 

Nam với Hoàng thân Xuphanuvông và nhiều cán bộ yêu nƣớc và 

tiến bộ của Lào. Nhờ vậy, hoạt động của Việt kiều và nhân dân, 

cán bộ, lực lƣợng vũ trang Lào tạm lánh sang Thái Lan hoạt động 

khá thuận lợi nhƣ lập chiến khu để huấn luyện quân sự, mở xƣởng 

sản xuất, sửa chữa vũ khí chi viện cho chiến trƣờng Lào và Việt 

Nam. Bằng con đƣờng này, nhiều đoàn cán bộ, quân đội Việt Nam 

và Lào qua lại, trong đó có Hoàng thân Xuphanuvông, đƣợc đƣa 

từ Thái Lan sang Việt Bắc. 

Tháng 1 năm 1948, vào dịp Miến Điện tuyên bố độc lập, Chính 

phủ Việt Nam cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm phái viên của Chính 

phủ sang dự lễ độc lập của Miến Điện. Một tháng sau đó, Chính 

phủ Miến Điện đồng ý để Việt Nam lập cơ quan đại diện tại 

Rănggun và giúp đỡ cơ sở vật chất cho cơ quan này hoạt động. 

Cũng nhƣ tại Thái Lan, ở đây cơ quan ngoại giao Việt Nam lập 

phòng thông tin liên lạc với Việt Bắc bằng điện đài, cung cấp tin 

tức về tình hình quốc tế. Chính phủ Miến Điện cho phép kiều bào 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.8, tr.99. 
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Việt Nam và lực lƣợng kháng chiến Lào cƣ trú và hoạt động chuẩn 

bị thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu kháng chiến tại Lào, cung cấp 

cho Việt Nam, Lào 500 khẩu súng và nhiều đạn dƣợc để chuyển 

sang xây dựng chiến khu Tây Bắc Lào. 

Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Rănggun hoạt động đến 

năm 1959 thì chuyển thành Tổng lãnh sự quán1. 

Các hoạt động ngoại giao trong những năm đầu kháng chiến 

chống thực dân Pháp đã hỗ trợ về nhiều mặt cho cuộc kháng chiến 

của hai dân tộc Việt Nam, Lào và ƣơm mầm cho sự phát triển của 

phong trào ủng hộ cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam, 

Lào ở những chặng đƣờng nối tiếp. 

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của 

quan hệ Việt Nam - Lào. 

Quá trình tạo lập quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào về tổ chức, 

cán bộ ngay từ khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời và 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đƣợc thành lập, công tác xây dựng 

các tổ chức quần chúng cách mạng và chi bộ đảng tại Lào đã đƣợc 

tiến hành với sự tham gia của ngƣời Lào và ngƣời Việt, nhằm mục 

tiêu đấu tranh giành độc lập, tự do cho nhân dân Lào mà thắng lợi 

của khởi nghĩa tháng Tám là một minh chứng hùng hồn. Đến khi 

thực dân Pháp quay trở lại xâm lƣợc, quân và dân Lào, Việt Nam 

cùng chung sức chống ngoại xâm là bước phát triển của quan hệ 

đặc biệt Việt Nam - Lào trong thực tiễn của chiến tranh cách mạng 

trên quy mô rộng lớn. 

Song hành với những hoạt động trên, việc xây dựng đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo chủ chốt đầu tiên cho nhiệm vụ tăng cƣờng quan 

hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trở nên rất cấp bách. Phía Việt 

                                                
1. Xem: Ngo¹i giao ViÖt Nam 1945 - 2000, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ 

Néi, 2005, tr.105-107. 
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Nam, Đảng, Nhà nƣớc và quân đội vừa sử dụng những cán bộ, 

đảng viên cộng sản từng hoạt động tại Lào, Thái Lan, vừa tiếp tục 

điều động nhiều cán bộ chính trị, quân sự bổ sung cho đội ngũ này. 

Đồng thời, trong phong trào cách mạng của dân tộc Lào cũng xuất 

hiện nhiều cán bộ lãnh đạo xuất sắc, chủ chốt đầu tiên mà tiêu biểu 

là đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Hoàng thân Xuphanuvông và một 

đội ngũ cán bộ tiếp nối giàu tài năng, đạo đức cách mạng. 

Con đƣờng đồng chí Cayxỏn Phômvihản hoà nhập phong trào 

cách mạng và tổ chức cách mạng đến với đồng chí diễn ra tại Hà 

Nội, một địa bàn đấu tranh rất sôi nổi trong giai đoạn chống chế độ 

phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh đế quốc, đòi 

quyền tự do dân chủ, cơm áo và hoà bình những năm 1936 - 1939 

và tiếp nối sau đó là cuộc vận động tiến tới tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 

(tháng 11 năm 1939) đến Cách mạng tháng Tám 1945. 

Vốn là một thanh niên yêu nƣớc, tiến bộ, đồng chí Cayxỏn 

Phômvihản lại sớm đƣợc tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng chí hƣớng 

tại trƣờng Bƣởi (nay là trƣờng Chu Văn An, Hà Nội) và trƣờng Đại 

học Luật Hà Nội. Đƣợc đọc nhiều sách, báo, văn kiện của Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng, đồng chí Cayxỏn Phômvihản sớm giác ngộ 

cách mạng, tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin và con đƣờng cách 

mạng giải phóng Đông Dƣơng do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc và Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng vạch ra. Tiến bƣớc theo hƣớng đó, trong 

cao trào kháng Nhật, cứu nƣớc, cuối năm 1944, đồng chí đƣợc kết 

nạp vào Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu (Hà Nội). 

Trong các chặng đƣờng cách mạng tiếp theo, với trọng trách 

của ngƣời lãnh đạo cách mạng Lào và chung sức với các đồng chí 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam vun đắp, phát triển quan hệ Lào - 

Việt Nam, Việt Nam - Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã đảm 

đƣơng xuất sắc hai sứ mệnh đó. 
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Cuộc gặp gỡ thân tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng 

thân Xuphanuvông diễn ra gần trọn tháng 9 năm 1945, tại Hà Nội, 

đã tác động tích cực tới sự phát triển sâu rộng, vững bền của quan 

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

Chúng ta có thể biết giá trị của những ý kiến mà Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trao đổi với Hoàng thân và nhận thức của ông về cuộc 

khởi nghĩa tháng Tám 1945 của nhân dân Việt Nam do chính ông 

thuật lại cho nhà văn, nhà báo Ba Lan Vôixếch Xúcrauxki: 

“Tôi bắt đầu sự nghiệp đấu tranh vào năm 1945... Nhờ có dịp 

đƣợc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, tôi đã học đƣợc rất 

nhiều điều bổ ích. Tôi tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

chống bọn phát xít Nhật và nhận thấy rằng ngƣời Việt Nam đã dựa 

hẳn vào phong trào toàn dân mà giành đƣợc thắng lợi về cho nƣớc 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Mọi vấn đề đã trở nên rất dễ hiểu đối 

với tôi. Sau đó tôi về nƣớc để lãnh đạo đấu tranh giải phóng cho 

nhân dân Lào”1. 

Ngoài những điều trên, những ngày ở Hà Nội cũng là dịp 

Hoàng thân Xuphanuvông và phu nhân đƣợc sống trong tình cảm 

đầm ấm, thân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho ông bà, 

đồng thời cũng đƣợc chứng kiến những hành vi đạo đức cần kiệm 

liêm chính, chí công vô tƣ của Ngƣời.  

Hai ông bà Hoàng thân cùng có chung một ý nghĩ: “Và chính 

mình quan sát đƣợc từng bữa cơm ăn, cái áo mặc, và chỗ ngủ của 

Bác Hồ, thấy Bác sống giản dị chẳng khác ngƣời dân thƣờng mà 

chúng tôi càng gần gũi kính yêu Ngƣời, giống nhƣ ngƣời thân trong 

gia đình mình vậy”2. 

                                                
1. TrÇn §¬ng: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi Hoµng th©n Xuphanuv«ng, 

Nxb. Th«ng tÊn, Hµ Néi, 2007, tr.21-22. 
2, 2. TrÇn §¬ng: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi Hoµng th©n Xuphanuv«ng, 

S®d, tr.26. 
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Với những tố chất yêu nƣớc, thƣơng dân và lòng mong muốn 

làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Lào, từ nô lệ sang độc lập, tự do 

và thịnh vƣợng, Hoàng thân Xuphanuvông tiếp nhận rất nhanh 

chóng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và noi theo tấm gƣơng đạo đức cách 

mạng cao cả của Ngƣời. Điều đó đã tạo nên sự chuyển biến tất yếu 

từ vị Hoàng thân trở thành nhà cách mạng chân chính trong các 

lãnh tụ nổi bật nhất của nhân dân Lào và là ngƣời có nhiều cống 

hiến to lớn cho quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Về sự biến đổi 

quan trọng đó, kỹ sƣ Xinava Xuphanuvông, con trai út của Hoàng 

thân, cho biết trong Hồi ký của mình: “Cha tôi luôn luôn kể cho 

chúng tôi nghe về những ngày hệ trọng trong cuộc đời ông, trong 

đó ông nhớ nhất lần đầu gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính cuộc 

gặp gỡ đó đã biến ông từ một Thái tử của Hoàng gia Lào thành 

ngƣời chiến sĩ cách mạng”2. 

Từ tháng 10 năm 1945, thời điểm mở đầu quan hệ liên minh 

chiến đấu Lào - Việt, tại Xê Pôn, sau khi kêu gọi nhân dân Lào 

đoàn kết cứu nƣớc, Hoàng thân Xuphanuvông đề cập ngay quan hệ 

Lào - Việt Nam: “Lào và Việt Nam cùng chung một nguyện vọng 

duy nhất là có nền độc lập dân tộc và quyền dân chủ thực sự, cùng 

chung kẻ thù là thực dân Pháp muốn trở lại thống trị hai nƣớc 

chúng ta. Do đó, nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam anh em phải 

đoàn kết nhau lại tiếp tục chiến đấu. Nền độc lập của Lào muôn 

năm! Tình đoàn kết Lào - Việt Nam muôn năm!”1. 

Tiếp tục bồi dƣỡng lý luận chính trị, phƣơng pháp công tác cho 

đội ngũ cán bộ cách mạng Lào là một nhiệm vụ đƣợc Chủ tịch Hồ 

Chí Minh luôn quan tâm, mỗi khi có dịp là Ngƣời khẩn trƣơng tổ 

chức thực hiện. Đồng chí Phumi Vôngvichít cho biết, sau khi Đại 

                                                
1. TrÇn §¬ng: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi Hoµng th©n Xuphanuv«ng, 

S®d, tr.20. 
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hội đại biểu toàn quốc Neo Lào ítxalạ bế mạc tại chiến khu Việt 

Bắc, tháng 8 năm 1950: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành bốn ngày 

đêm liền để nói chuyện với đoàn đại biểu chúng tôi. Ngƣời giảng 

giải chủ nghĩa Mác - Lênin cho chúng tôi nghe rất dễ hiểu, rõ ràng, 

giúp cho chúng tôi thấy rõ hơn con đƣờng mình đi và tin tƣởng vào 

thắng lợi một cách vững chắc hơn trƣớc. Càng nghe càng thấy hấp 

dẫn, phấn khởi, đến nỗi ngồi nghe đến khuya cũng không buồn 

ngủ. Hết hạn ở thăm, chúng tôi không muốn xa Ngƣời. Chúng tôi 

đƣợc dự hội nghị bồi dƣỡng chính trị cho cán bộ Việt Nam, lại 

đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện, làm cho 

chúng tôi càng hiểu rõ thêm lý luận cách mạng và nhiệm vụ cách 

mạng của mình. Sau đó, chúng tôi lại đƣợc gặp Chủ tịch ở Hội nghị 

nông dân. Những lời Ngƣời nói đã giúp chúng tôi biết cách vận 

động nhân dân đoàn kết để đấu tranh cứu nƣớc”. 

... “Tôi rất sung sƣớng đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh giảng giải 

về lý luận chính trị, rất hấp dẫn và rất sáng. Tôi cũng học đƣợc ở 

Ngƣời về cách nói giản dị, sát thực tế, đầy sức thuyết phục và sự 

kiên trì giáo dục không biết mệt mỏi của Chủ tịch”. 

Cùng với những bài giảng về lý luận cách mạng, lối sống và 

đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là những 

bài học lớn của đội ngũ cán bộ cách mạng Lào: “Tôi thích nhất lối 

sống, sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngƣời rất giản dị, cởi 

mở, chân tình, rất thân mật nên rất dễ hoà nhập vào dân chúng...”. 

“Từ biệt Ngƣời, tôi trở về, nhƣng thái độ cử chỉ, lời nói của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, tôi không bao giờ quên đƣợc. Ngƣời thật sự là 

ngƣời thầy vĩ đại kính yêu, là kho lý luận cách mạng không bao giờ 

cạn, là tấm gƣơng sáng, là vị lãnh đạo kính yêu không những của 

nhân dân Việt Nam anh hùng, mà còn của nhân dân Lào, nhân dân 

Khơme và các dân tộc khác nữa. 

Khi chúng tôi trở về nơi họp đại hội gặp anh em đang nghiên 
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cứu đƣờng lối, chủ trƣơng cách mạng Lào, chúng tôi đã kể lại 

những bài học vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi đã 

thu nhận đƣợc. Tất cả mọi ngƣời đều rất phấn khởi và thêm tin 

tƣởng vào thắng lợi của cách mạng Lào chúng tôi”1. 

Ba là, gây dựng cơ sở chính trị, phát triển chiến tranh du kích 

và thắt chặt quan hệ đoàn kết Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. 

Đây là một nhiệm vụ cơ bản, rất quan trọng của cuộc chiến 

tranh cách mạng giải phóng dân tộc Lào và cũng là một nhiệm vụ 

trọng yếu của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mà phía Việt Nam 

tự nguyện góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đó. 

Tƣ tƣởng chủ đạo mở hƣớng thực hiện nhiệm vụ trên đƣợc nêu 

ra rất sớm tại Chỉ thị Về kháng chiến kiến quốc của Trung ƣơng 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, tháng 11 năm 1945. Trong đó chỉ rõ 

cần vận động nhân dân ở vùng nông thôn Lào tiến hành chiến tranh 

du kích. 

Đến cuối năm 1947, chiến thắng của quân và dân Việt Nam tại 

chiến dịch Việt Bắc kéo theo sự phá sản kế hoạch “đánh nhanh, 

thắng nhanh” của thực dân Pháp. Để tạo thêm thế và lực cho sự phát 

triển cuộc kháng chiến trong giai đoạn mới trên chiến trƣờng Việt 

Nam và Lào, cuối tháng 2 năm 1948, Trung ƣơng Đảng Cộng sản 

Đông Dƣơng quyết định thành lập Đội xung phong Lào Bắc, làm 

nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, tổ chức lực lƣợng vũ trang, xây 

dựng khu căn cứ Bắc Lào. Tháng 3 cùng năm, Bộ Tổng chỉ huy ra Chỉ 

thị Về phương châm, phương hướng hoạt động trên các mặt trận Lào, 

Miên, xác định nhiệm vụ giúp đỡ bạn xây dựng cơ sở chính trị là việc 

cần trƣớc nhất. Nhiệm vụ đó cần thực hiện bằng cách chọn cử cán bộ 

chính trị hoặc sử dụng lực lƣợng vũ trang tuyên truyền. 

                                                
1. Phumi V«ngvichÝt: Nhí l¹i ®êi t«i trong qu¸ tr×nh lÞch sö ®Êt níc 

Lµo (Håi ký), Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, tr.69-70. 
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Giữa năm 1948, đồng chí Võ Nguyên Giáp - đƣợc Thƣờng vụ 

Trung ƣơng phân công chỉ đạo giúp cách mạng Lào và theo dõi 

việc giúp cách mạng Miên - gặp đồng chí Cayxỏn Phômvihản để 

trình bày một số kinh nghiệm vận động quần chúng, xây dựng cơ 

sở chính trị, tổ chức dân quân, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lƣợng 

vũ trang và vùng giải phóng1. 

Sau đó một thời gian, theo quyết định của Trung ƣơng Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng, đồng chí Cayxỏn Phômvihản cùng đồng 

chí Ma Khảy Khămphithun lãnh đạo một đội vũ trang tuyên truyền 

gồm mấy chục chiến sĩ ngƣời Lào từ Tây Bắc Việt Nam vào 

Thƣợng Lào hoạt động, gây dựng cơ sở của khu kháng chiến. 

Tại Thái Lan năm 1947, phái cực hữu lên nắm quyền, thi hành 

chính sách chống phá lực lƣợng kháng chiến Lào đang hoạt động 

tại đây. Các nhà lãnh đạo cuộc kháng chiến Lào tổ chức Hội nghị 

tại Băng Cốc với sự tham dự của Hoàng thân Xuphanuvông và các 

đồng chí Phumi Vôngvichít, Khăm Tày Xiphănđon,... bàn việc 

giải quyết những khó khăn và mở hƣớng phát triển cho cuộc 

kháng chiến của nhân dân Lào. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 

Khăm Tày Xiphănđon đƣa ra giải pháp: “Hoạt động của chúng ta 

nếu dựa vào đất Thái để hoạt động nhƣ thời gian qua sẽ tiếp tục gặp 

khó khăn, do đó chúng ta phải đƣa lực lƣợng vào hoạt động xây 

dựng cơ sở chính trị, xây dựng căn cứ địa ở trong đất Lào mà nắm 

lấy dân, dựa vào dân để tiến hành kháng chiến mới làm cho phong 

trào kháng chiến càng lớn mạnh, phát triển và giành thắng lợi”2. 

Tháng 2 năm 1949, Chính phủ Lào độc lập đƣa một số cán bộ 

cấp cao và một đơn vị liên quân Lào - Việt mang thƣ của Hoàng 

                                                
1. Xem Vâ Nguyªn Gi¸p: ChiÕn ®Êu trong vßng v©y, Nxb. Qu©n ®éi 

nh©n d©n, Hµ Néi, 1995, tr.341. 
2. Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Lµo: Ho¹t ®éng c¸ch 

m¹ng cña Chñ tÞch Kh¨m Tµy Xiph¨n®on (tãm t¾t). 
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thân Xuphanuvông sang Liên khu 5 đề nghị Việt Nam giúp đỡ 

thành lập khu kháng chiến Hạ Lào. 

Đồng chí Phạm Văn Đồng và đại diện Chính phủ Lào độc lập 

tiến hành thảo luận, thống nhất ý kiến về phƣơng án thực hiện đề 

nghị trên của Hoàng thân Xuphanuvông. 

Khu kháng chiến Tây Bắc Lào cũng đƣợc ra đời trong quá trình 

thành lập hệ thống khu kháng chiến của nhân dân Lào1. 

Trong quá trình thành lập các khu kháng chiến, lãnh đạo hai dân 

tộc Lào và Việt Nam đã huy động nhiều lực lƣợng cán bộ Lào, Việt 

Nam, bao gồm cả một số lƣợng khá đông Việt kiều ở Thái Lan, thực 

hiện nhiệm vụ quan trọng này, mà công tác vận động quần chúng 

được đặt ở vị trí hàng đầu, nhƣ đồng chí Phạm Văn Đồng, đại diện 

của Trung ƣơng và Chính phủ tại Nam Trung Bộ đã nói với các đồng 

chí cán bộ Việt Nam sang Lào làm nghĩa vụ quốc tế: “chỉ có vận 

động nhân dân Lào kháng chiến, thì ta mới có thể đánh Pháp”2. 

Phƣơng pháp vận động quần chúng phổ biến nhất đƣợc áp dụng 

là cán bộ, chiến sĩ thực hiện “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm 

với dân, và cao hơn nữa là nhiều đồng chí đã tự thay đổi màu da, mái 

tóc, luyện tiếng nói nhƣ ngƣời Lào, mặc quần áo không khác gì dân 

bản địa, khiến binh lính đối phƣơng không thể phát hiện đƣợc họ là 

ngƣời Việt Nam. Bằng cách đó, đội quân dân vận đi vào các vùng bị 

địch kiểm soát tiến hành tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu rõ thực 

dân Pháp là kẻ thù xâm lƣợc, chúng đến Lào để chém giết, cƣớp bóc 

và cai trị ngƣời Lào, đồng thời chỉ rõ cho dân thấy con đƣờng giải 

phóng là đoàn kết tất cả ngƣời Lào yêu nƣớc, không phân biệt bộ 

                                                
1. VÒ qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c khu kh¸ng chiÕn t¹i Lµo, ®· viÕt trong 

Ch¬ng III cuèn s¸ch nµy. 
2. Ban Liªn l¹c qu©n t×nh nguyÖn H¹ Lµo - §«ng B¾c Campuchia: Qu©n 

t×nh nguyÖn ViÖt Nam trªn chiÕn trêng H¹ Lµo - §«ng B¾c Campuchia 

(1948 - 1954), Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1998, tr.24. 
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tộc, tôn giáo, giàu nghèo, ngƣời có chức quyền hay dân nghèo, đoàn 

kết quân dân Lào, Việt mới có thể đánh đuổi đƣợc thực dân Pháp 

xâm lƣợc. Từ chỗ giác ngộ từng ngƣời dân, từng vị sƣ sãi đến giác 

ngộ những ngƣời trƣởng tộc, những ngƣời nắm giữ quyền hành tại 

bản, tàxẻng (tổng), huyện và các sƣ sãi, nhân sĩ, các tầng lớp trung 

gian1, cô lập bọn tề phản động. 

Hiệu quả rất quan trọng và cơ bản của công tác vận động quần 

chúng ở nhiều nơi là đã xoá bỏ đƣợc những mối bất hoà, hiềm 

khích giữa các nhóm ngƣời Lào Lùm và Lào Thơng, giữa các bộ 

tộc, thay vào đó là tình thƣơng yêu, đoàn kết2. 

Gắn liền với hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, xây 

dựng khối đoàn kết các bộ tộc, công tác dân vận còn hƣớng vào 

thực hiện nhiệm vụ cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá của cƣ dân, 

trƣớc hết là đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất lƣơng thực, thực 

phẩm nhƣ: hƣớng dẫn cải tiến phƣơng pháp canh tác lƣơng thực, 

hoa màu và cách chăn nuôi gia súc, gia cầm cho năng suất cao hơn. 

Tại những vùng có muối mỏ, cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn cho dân cách 

nấu muối mỏ đạt chất lƣợng cao hơn, kết hợp với muối từ Việt 

Nam đƣa sang, giúp khắc phục nạn khan hiếm muối. Đồng thời, 

nhân viên kỹ thuật còn phổ biến cách sản xuất giấy, cách rèn nông 

                                                
1. ¹t nha Xán ®· lµm ch¹u mêng, tri huyÖn, thêi thuéc Ph¸p trë thµnh 

chñ tÞch huyÖn X¸n¼mxay. NhiÒu chñ tÞch x·, b¶n ë X¸n¼mxay lµ n¹i b¶n 

cò. Mét ngêi anh em hä gÇn cña Bun ïm lµ Chao XÝx¶y ®i vµo vïng kh¸ng 

chiÕn, lµm cho bÌ lò Bun ïm ho¶ng sî ph¶i bá ch¹y vµo P¹c Xª. 
2. ë H¹ Lµo, nhãm Lµo Lïm ë vïng thÊp, tr×nh ®é kinh tÕ ph¸t triÓn 

h¬n, chñ yÕu lµm ruéng níc, trång cµ phª vµ bu«n b¸n ë thÞ trÊn. Cßn 

nhãm ngêi Lµo Th¬ng tr×nh ®é kinh tÕ, d©n trÝ chËm ph¸t triÓn h¬n. C¸c 

chóa ®Êt thèng trÞ hai nhãm ngêi ®ã thêng khiÕn hä xung ®ét víi nhau, 

dÉn tíi nh÷ng m©u thuÉn gay g¾t. Gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trªn, chÝnh 

quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸n bé Lµo, ViÖt tiÕn hµnh vËn ®éng nhãm Lµo Lïm 

nhêng ruéng ®Êt, gióp ngêi d©n Lµo Th¬ng lµm ruéng, d¹y hä dÖt v¶i, 

xo¸, gi¶m nî cho hä, lµm cho quan hÖ gi÷a ngêi Lµo Lïm vµ Lµo Th¬ng 

®îc c¶i thiÖn râ rÖt. 
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cụ và cải tiến phƣơng pháp dệt vải... 

Các lớp học chữ Lào và phổ biến kiến thức văn hoá, chính trị 

đƣợc mở ra tại bản làng thu hút nhiều thanh niên, thiếu niên học 

tập, là một nét sinh hoạt mới của vùng giải phóng. Đời sống văn 

hoá và nếp sống mới tại nhiều bản làng nhƣ vệ sinh nhà cửa, thân 

thể, chữa bệnh bằng thuốc, hạn chế những hủ tục, tập quán có hại 

cho đời sống vật chất và tinh thần đều đƣợc cán bộ dân vận và bộ 

đội chú trọng hƣớng dẫn cho dân thực hiện. 

Hệ thống chính quyền từ cấp cơ sở đến cấp khu đƣợc thành lập. 

Nhiều đoàn thể quần chúng và tổ chức Neo Lào ítxalạ ra đời. Trên 

đà phát triển đó, các khu du kích liên hoàn xuất hiện với quy mô 

rộng lớn, lấy nhân dân và lực lƣợng dân quân, du kích, các đơn vị 

vũ trang địa phƣơng làm nền tảng. Các phƣơng pháp đấu tranh 

chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang và binh vận đƣợc sử dụng khá 

rộng rãi và đem lại nhiều hiệu quả. 

Cũng trong quá trình tạo dựng cơ sở chính trị, phát triển chiến 

tranh du kích, trƣớc yêu cầu của cuộc kháng chiến, ngày 20 tháng 1 

năm 1949, tại đơn vị Látxavông ở Xiêng Khọ (Sầm Nƣa), đồng chí 

Cayxỏn Phômvihản tuyên bố thành lập Quân đội Lào ítxalạ, tiền 

thân của Quân đội nhân dân Lào. 

Bốn là, xây dựng tại mỗi nước Việt, Miên, Lào một đảng mácxít - 

lêninnít và thành lập Mặt trận liên minh Việt - Miên - Lào để nâng 

cao sức mạnh quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam  trong quan hệ 

đoàn kết Việt - Miên - Lào. 

Đến năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đã trải qua 21 năm 

xây dựng và phát triển, lãnh đạo nhân dân Đông Dƣơng đấu tranh 

chống chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp, phát xít Nhật, tiến hành 

khởi nghĩa giành độc lập cho hai dân tộc Việt Nam, Lào và tổ chức 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đánh chiếm Đông Dƣơng lần 

thứ hai, làm thất bại nhiều kế hoạch xâm lƣợc của chúng. 
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Trong thời gian chuẩn bị tiến tới Đại hội II Đảng Cộng sản 

Đông Dƣơng, đồng chí Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng đã nghiên cứu thấy rằng việc xây dựng ở mỗi nƣớc Việt 

Nam, Lào và Campuchia một đảng mácxít - lêninnít trên cơ sở kế 

thừa bản chất và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng đã có đủ điều kiện thực hiện. 

Tại Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, tháng 2 

năm 1951, đồng chí Hồ Chí Minh đề nghị thành lập tại mỗi nƣớc 

Đông Dƣơng một Đảng Cộng sản. 

Về chủ trƣơng này, đồng chí Cayxỏn Phômvihản phát biểu: 

“Tôi thấy từ khi Đảng Cộng sản Đông Dƣơng thành lập đến nay đã 

đƣợc 21 tuổi, Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đã lãnh đạo Cách mạng 

tháng Tám thành công và đƣa cách mạng Miên, Lào tiến mạnh trên 

con đƣờng thắng lợi. 

Đến nay, tình hình ngoài nƣớc cũng nhƣ trong ba nƣớc Việt, 

Miên, Lào đã thay đổi, chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đã 

làm tròn nhiệm vụ do ba dân tộc và giai cấp giao phó cho. 

... Nhƣ vậy là đề nghị của Hồ Chủ tịch tách Đảng Cộng sản 

Đông Dƣơng ra Đảng Lao động Việt Nam và ở Miên, Lào có hai tổ 

chức khác là rất đúng và thích hợp với tình hình mới, ba dân tộc có 

ba quốc gia rõ rệt. 

... Chúng tôi, ngƣời cộng sản Lào hiểu rõ và tán thành đề nghị 

đó không chút thắc mắc”1. 

Đại biểu Đảng bộ Campuchia phát biểu: “Tôi nhận thấy rằng 

từ trƣớc tới nay, Đảng Cộng sản Đông Dƣơng rất có thành tích 

trong lãnh đạo cách mạng Việt, Miên, Lào. Nhƣng nay cách 

mạng ba nƣớc đã có đặc tính riêng khác nhau, không thể có một 

Đảng bao trùm đƣợc mà Miên, Lào sẽ lập hai Đảng khác nhau. 

                                                
1, 2, 3. Biªn b¶n §¹i héi II §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng, Lu t¹i Kho 

Lu tr÷ Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. 
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Vì thế chúng tôi rất hoan nghênh đề nghị sáng suốt của Báo cáo 

chính trị”2. 

Đồng chí Hồ Chí Minh nói: “Sau khi nghe các đồng chí Miên, 

Lào phát biểu ý kiến, chắc Đại hội cũng nhƣ tôi, chúng ta rất cảm 

động. Nhƣng cảm động đây không phải là buồn, trái lại là cảm 

động vui. Vì chúng ta nhƣ con một nhà, một nhà cộng sản, một nhà 

cách mạng. Bây giờ con cái đã khôn lớn rồi phải chia nhà, chia cửa 

ở riêng. Con trai có vợ, con gái có chồng (vỗ tay), sau này đẻ con, 

đẻ cháu đông đúc, từ gia đình nhỏ tiến lên gia đình lớn rất mạnh, từ 

gia đình lớn đến họ hàng, họ hàng càng to, càng mạnh, đông ngƣời 

nhiều việc, nhất định thành công”3. 

Theo Nghị quyết Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, Đảng 

Cộng sản ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam4; Ban 

Vận động thành lập Đảng Nhân dân Lào có sự giúp đỡ của Trung 

ƣơng Đảng Lao động Việt Nam, tiến hành những công tác chuẩn bị 

các văn kiện và nhân sự Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết trên, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

Lao động Việt Nam ra Nghị quyết số 19/NQTƢ, ngày 22 tháng 3 

năm 1953, điều động đồng chí Nguyễn Khang, Uỷ viên Trung ƣơng 

Đảng, đi phụ trách công tác Lào với các nhiệm vụ: chịu trách nhiệm 

trƣớc Trung ƣơng về việc thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng trong việc giúp đỡ cách mạng và kháng chiến Lào; về mặt 

công khai, đồng chí là cố vấn của Việt Nam, giúp Chính phủ Kháng 

chiến và Mặt trận ítxalạ Lào; về mặt nội bộ, đồng chí phụ trách 

công tác đảng ở toàn Lào, kiêm Bí thƣ Ban Cán sự Thƣợng Lào...1. 

Từ đó, các hoạt động của Việt Nam giúp bạn Lào chuẩn bị thành 

lập Đảng Nhân dân Lào do đồng chí Nguyễn Khang chỉ đạo thực 

                                                
4. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Campuchia thµnh lËp gi÷a n¨m 1951. 
1. Tµi liÖu do gia ®×nh ®ång chÝ NguyÔn Khang cung cÊp. 
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hiện. 

Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam, ngày 19 

tháng 10 năm 1953, đã thảo luận và nêu ý kiến cần xúc tiến thành 

lập Đảng và gợi ý xác định các tiêu chuẩn của đảng viên Lào, chú 

trọng tiêu chuẩn trung thành với kháng chiến và tinh thần phục vụ 

nhân dân. Tiến tới thành lập Đảng, trƣớc hết nên tổ chức chi bộ ở 

cơ sở; nên mạnh dạn đề bạt cả những đảng viên thƣờng nhƣng 

vững vàng vào Ban Trù bị (tên gọi này ghi tại biên bản Hội nghị) 

thành lập Đảng; tiến hành Hội nghị cán bộ trƣớc Đại hội thành lập 

Đảng1. 

Từ ngày 22 tháng 3 đến 6 tháng 4 năm 1955, tiến hành Đại hội 

thành lập Đảng Nhân dân Lào. Đây là đảng mácxít - lêninnít kế tục 

sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, phấn đấu vì 

độc lập và phồn vinh của nƣớc Lào, vì tự do, hạnh phúc của nhân 

dân Lào, là thành quả chính trị của quan hệ đặc biệt Lào - Việt 

Nam, Việt Nam - Lào, là một nhân tố quan trọng hàng đầu thúc 

đẩy sự phát triển của quan hệ đó. Từ đây, trên bán đảo Đông 

Dƣơng, mỗi dân tộc có một đảng mácxít - lêninnít, đảm đƣơng vai 

trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc mình và thực hiện 

nghĩa vụ quốc tế đối với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc 

và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. 

Nối tiếp quyết định của Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dƣơng 

về việc thành lập tại mỗi nƣớc Việt, Miên, Lào một đảng mácxít - 

lêninnít, cũng tại Việt Bắc, diễn ra Hội nghị thành lập Mặt trận liên 

minh Việt - Miên - Lào. Trƣớc đó không lâu, Trung ƣơng Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng chỉ đạo thành lập Chính phủ Lào kháng 

chiến và Mặt trận dân tộc thống nhất Lào (lấy tên là Neo Lào 

                                                
1. Biªn b¶n Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, Lu t¹i 

Kho Lu tr÷ Trung ¬ng §¶ng, ph«ng sè 11, ®¬n vÞ b¶o qu¶n 89. 
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ítxalạ); đồng thời, tổ chức một đơn vị cán bộ, chiến sĩ sang Thái 

Lan và Lào đón Hoàng thân Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo 

cách mạng Lào tới Việt Bắc để thực hiện chủ trƣơng trên. 

Giữa tháng 8 năm 1950, tại tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam), 

Đại hội quốc dân Lào quyết định những vấn đề quan trọng về đẩy 

mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập dân 

tộc, thành lập nƣớc Lào độc lập, thống nhất và Chính phủ liên 

hiệp quốc gia; phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh; thực hiện các 

quyền dân chủ về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, bình đẳng 

dân tộc... cho nhân dân; thắt chặt tình đoàn kết với Việt Nam và 

Khơme. Đại hội thành lập Neo Lào ítxalạ và Chính phủ Kháng 

chiến. 

Sự kiện đó không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với bƣớc 

chuyển biến mới trong sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Lào, 

mà còn là sự kiện lớn thúc đẩy sự phát triển liên minh chiến đấu 

Lào - Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động tích cực chuẩn bị thực 

hiện chủ trƣơng thành lập Mặt trận liên minh Việt - Miên - Lào vào 

tháng 3 năm 1951, tại Việt Bắc (Việt Nam). 

Việc thành lập Mặt trận liên minh Việt - Miên - Lào dựa trên 

nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tƣơng trợ và tôn trọng chủ quyền 

của nhau để tiến hành cuộc kháng chiến trƣờng kỳ, toàn dân, toàn 

diện, thực hiện nhiệm vụ chung đã nêu trên; tăng cƣờng khối liên 

minh, chống lại âm mƣu chia rẽ của địch, làm cho ba dân tộc hiểu 

nhau, đoàn kết chặt chẽ với nhau; hết sức giúp nhau về mọi mặt; 

giúp nhau thiết lập và tăng cƣờng mối liên hệ với các nƣớc dân chủ, 

làm cho thế giới hiểu rõ và ủng hộ cuộc kháng chiến của ba dân 

tộc. 

Sự kiện này ghi nhận sự phát triển trong quan hệ đoàn kết của 

nhân dân ba nƣớc để nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu chống 

kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 777 

Sự thống nhất ý chí của Hội nghị đã biểu thị rõ trong bản nghị 

quyết: ba nƣớc Việt Nam - Miên - Lào đều có kẻ thù chung là thực 

dân Pháp và can thiệp Mỹ. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ba 

nƣớc là đánh đuổi xâm lƣợc Pháp và can thiệp Mỹ, làm cho ba 

nƣớc Việt Nam, Cao Miên, Lào hoàn toàn độc lập; xây dựng ba 

quốc gia mới, làm cho nhân dân ba nƣớc đƣợc tự do, sung sƣớng và 

tiến bộ. 

Năm là, Việt Nam, Lào đồng tâm, hiệp lực giúp nhau trong 

chiến đấu, lập nhiều chiến công. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: 

Cuộc chiến tranh xâm lƣợc do thực dân Pháp tiến hành hòng 

đặt ách thống trị của chúng lên toàn cõi Đông Dƣơng, bằng thủ 

đoạn chia cắt, cô lập từng nƣớc, dùng địa bàn, nhân lực, của cải của 

nƣớc này để đánh chiếm nƣớc kia. Khi phải đối đầu với mƣu đồ và 

hành động xâm lƣợc của thực dân Pháp, Trung ƣơng Đảng Cộng 

sản Đông Dƣơng đã đƣa ra một quyết định quan trọng: “Về quân 

sự, Việt Nam, Cao Miên, Ai Lao là một chiến trƣờng, phải đánh 

theo một chiến lƣợc chung”1. Đối sách đó tạo cơ sở cho khối đoàn 

kết, liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc càng thêm củng cố và tăng 

cƣờng trên cùng một trận tuyến chống kẻ thù chung, thực hiện 

những mục tiêu chiến lƣợc và kế hoạch tác chiến trên các chiến 

trƣờng Đông Dƣơng. 

Quán triệt và thực hiện quyết định đó, tại chiến trƣờng Việt 

Nam và Lào, xuất hiện liên minh chiến đấu giữa các đơn vị vũ 

trang Lào - Việt, các mặt trận phối hợp giữa các địa phƣơng Việt 

Nam, Lào nhƣ Liên khu 10 với Thƣợng Lào, Liên khu 4 với Trung 

Lào, Liên khu 5 với Hạ Lào, tiến tới quy mô phối hợp lớn hơn về 

                                                
1. V¨n kiÖn §¶ng vÒ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (1945 - 1954), 

Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1986, t.1, tr.383. 
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mặt chiến lƣợc, về tổ chức chiến trƣờng, bố trí lực lƣợng tác chiến 

và sử dụng các phƣơng pháp đấu tranh quân sự, chính trị, binh vận 

buộc địch phải bị động đối phó. Còn ta thì giành quyền chủ động 

chiến lƣợc. 

Chiến dịch Thƣợng Lào diễn ra từ nửa sau tháng 4 đến giữa 

tháng 5 năm 1953 do các cơ quan lãnh đạo và chỉ huy Việt Nam, 

Lào chỉ đạo thực hiện giành thắng lợi lớn: giải phóng toàn bộ tỉnh 

Sầm Nƣa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và Phôngxalỳ, mở rộng căn 

cứ địa của cách mạng Lào. Đối với Việt Nam, chiến dịch Thƣợng 

Lào đã góp phần phân tán lực lƣợng địch, phá âm mƣu củng cố 

vùng Tây Bắc và bình định đồng bằng Bắc Bộ của chúng.  

Sau chiến dịch Thƣợng Lào, liên quân Lào - Việt mở chiến dịch 

Trung - Hạ Lào (diễn ra từ ngày 21 tháng 12 năm 1953 đến tháng 5 

năm 1954). Thắng lợi của chiến dịch này thực hiện đƣợc một yêu 

cầu chiến lƣợc hàng đầu là buộc Nava phải tiếp tục phân tán khối 

cơ động chiến lƣợc của chúng, góp phần làm giảm khối chủ lực của 

địch trên chiến trƣờng chính Bắc Bộ, nhất là đối với hƣớng chính 

Điện Biên Phủ. Đó cũng là minh chứng về giá trị đặc sắc của tƣ 

tƣởng quân sự Hồ Chí Minh đƣợc thể hiện trong kế sách tiến công 

làm thất bại kế hoạch Nava, theo cách diễn đạt độc đáo của Ngƣời, 

tại Hội nghị Bộ Chính trị ở Tỉn Keo (Thái Nguyên), tháng 10 năm 

1953. Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp cho biết: 

“Bác ngồi họp, thái độ bình thản, điếu thuốc lá kẹp giữa hai 

ngón tay. Đôi mắt Ngƣời chợt lộ vẻ chăm chú. Bàn tay Bác đặt trên 

bàn bỗng giơ lên và nắm lại. Ngƣời nói: 

Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh... không sợ! 

Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn. 

Bàn tay Bác mở ra, mỗi ngón tay trỏ về một hƣớng”1. 

                                                
1. §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p: §iÖn Biªn Phñ, Nxb. ChÝnh trÞ quèc 
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Thắng lợi của các chiến dịch Thƣợng Lào, Trung - Hạ Lào là 

thắng lợi rất to lớn của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam dƣới sự chỉ huy của Bộ Tổng Tƣ lệnh quân đội hai 

nƣớc và nhiều tƣớng lĩnh cấp cao; tập hợp nhiều đơn vị quân đội 

Việt Nam, Lào cùng tham gia chiến đấu, đƣợc hậu phƣơng hai 

nƣớc Việt Nam, Lào cung cấp một khối lƣợng lớn lƣơng thực, 

thực phẩm. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết 

chiến, quyết thắng của quân và dân hai nƣớc trong công cuộc 

kháng chiến chống kẻ thù xâm lƣợc. 

Hạ tuần tháng 1 năm 1954, Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, Chỉ 

huy trƣởng Bộ Chỉ huy chiến dịch và Đảng uỷ chiến dịch Điện 

Biên Phủ quyết định thay đổi phƣơng châm “đánh nhanh, thắng 

nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đồng thời, Đảng uỷ chiến dịch 

quyết định đƣa Đại đoàn 308 tiến công sang hƣớng Thƣợng Lào1, 

nhằm cô lập hơn nữa địch ở Điện Biên Phủ, tiêu diệt một bộ phận 

sinh lực địch, không cho địch đánh vào sau lƣng, vừa nghi binh thu 

hút sự chú ý của chúng, bảo đảm cho bộ đội ở Điện Biên Phủ rút ra 

tập kết an toàn. 

Một đặc điểm của chiến dịch này là thời gian chuẩn bị gấp, nên 

khó khăn lớn nhất là thiếu thuốc men và lƣơng thực. Với sự giúp 

đỡ của nhân dân vùng Thƣợng Lào, trong hơn 10 ngày tiến công, 

truy kích địch trên chặng đƣờng dài 200 km, Đại đoàn 308 phối 

hợp chiến đấu cùng bộ đội Lào ítxalạ, dân quân du kích và nhân 

dân địa phƣơng đánh bại đội quân địch tại phòng tuyến này. Toàn 

bộ phòng tuyến sông Nặm U của địch bảo vệ cứ điểm Điện Biên 

Phủ bị phá vỡ. Một vùng rộng lớn lƣu vực sông Nặm U đƣợc giải 

phóng, thắng lợi này đẩy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vào thế 

                                                                                                               

gia, Hµ Néi, 1994, tr.24-25. 
1. ChiÕn dÞch diÔn ra tõ ngµy 29 th¸ng 1 ®Õn 13 th¸ng 2 n¨m 1954. 
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hoàn toàn bị cô lập. 

Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân và dân Việt Nam mở màn 

cuộc quyết chiến chiến lƣợc ở Điện Biên Phủ, cũng là mở đầu đợt 

ba của cuộc tiến công chiến lƣợc Đông Xuân 1953 - 1954 trên 

chiến trƣờng Đông Dƣơng. Quân và dân Lào đã anh dũng chiến 

đấu, chặt đứt con đƣờng chiến lƣợc của địch chi viện cho Điện 

Biên Phủ, góp phần cô lập Điện Biên Phủ, tạo thuận lợi cho quân 

và dân Việt Nam giành thế chủ động tấn công địch. Ngày 7 tháng 5 

năm 1954, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân đội viễn 

chinh Pháp bị tiêu diệt. Nói về sự phối hợp hành động trong chiến 

dịch này, đồng chí Cayxỏn Phômvihản khẳng định: “Các hoạt động 

quân sự trên chiến trƣờng Lào đã phối hợp nhịp nhàng với chiến 

dịch Tây Bắc Việt Nam tiêu diệt địch tại Điện Biên Phủ, góp phần 

vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chung của nhân dân ba nƣớc 

Đông Dƣơng chống đế quốc Pháp”1. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, 

Hiệp định Giơnevơ về Đông Dƣơng đƣợc ký kết. Tuy chƣa phản 

ảnh đầy đủ thắng lợi của quân và dân ba nƣớc, song Hiệp định 

Giơnevơ đã công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của ba nƣớc Việt Nam, Lào, Campuchia.  

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược: 

Đối phó với cuộc chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ, hai 

dân tộc Việt Nam, Lào đã có nhiều thay đổi so với cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp. 

Sau Hiệp định Giơnevơ, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền 

với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau. Miền Bắc xã hội chủ 

nghĩa là hậu phƣơng của cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và 

chiến trƣờng Lào, Campuchia; có quan hệ rộng rãi với các nƣớc xã 

                                                
1. Cayxán Ph«mvih¶n: “30 n¨m ®Êu tranh bÊt khuÊt, 30 n¨m th¾ng 

lîi vÎ vang”, T¹p chÝ Häc tËp, sè 11, 1975, tr.33-36. 
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hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc, hoà bình và tiến bộ 

xã hội trên thế giới. 

Pathết Lào có vùng tập kết, có Đảng, Mặt trận, lực lƣợng vũ 

trang và các đoàn thể cách mạng. ở Lào tồn tại chính quyền Vƣơng 

quốc. 

Đông Dƣơng trở thành chiến trƣờng chống Mỹ; miền Nam Việt 

Nam là chiến trƣờng chính. 

Nhiệm vụ chiến lƣợc quan trọng nhất của hai nƣớc là đoàn kết 

rộng rãi tất cả các lực lƣợng yêu nƣớc, yêu hoà bình và thắt chặt 

hơn nữa quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu, đáp ứng cao nhất, 

hữu hiệu nhất yêu cầu cách mạng và kháng chiến của mỗi bên và 

tăng cƣờng sức mạnh đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc để đánh 

thắng đế quốc Mỹ xâm lƣợc, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, thống nhất đất nƣớc. 

Hai mƣơi mốt năm chống đế quốc Mỹ là một chặng đƣờng kế 

tục, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã 

trở thành giá trị thiêng liêng của hai dân tộc. Hoạt động phối hợp 

đấu tranh của các cơ quan lãnh đạo cùng quân và dân Việt Nam, 

Lào đều xuất phát từ tình cảm sâu đậm, trách nhiệm cao cả của hai 

phía Việt Nam, Lào dành cho nhau, tạo nên những nguồn lực mới, 

những nấc thang phát triển mới của nội lực từng dân tộc, của quan hệ 

đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong cuộc chiến chống kẻ 

thù chung và mở đƣờng đi tới toàn thắng. Trong đó, nổi bật lên 

những hoạt động tiêu biểu, điển hình. 

Một là, sự phối hợp giữa lãnh đạo, quân và dân hai nƣớc Việt 

Nam, Lào phá vỡ mưu đồ tiêu diệt lực lượng vũ trang nòng cốt 

Pathết Lào và hãm hại bộ phận đầu não cơ quan lãnh đạo cách 

mạng Lào do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai tiến hành. 

Sau một thời gian đàm phán, đến cuối năm 1957, Chính phủ 
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Vƣơng quốc và Pathết Lào thoả thuận thành lập Chính phủ liên 

hiệp quốc gia, trong đó có hai đại biểu Pathết Lào làm bộ trƣởng, 

tiến hành Tổng tuyển cử bầu bổ sung đại biểu Quốc hội, Neo Lào 

Hắc Xạt ra hoạt động công khai, hai tiểu đoàn Pathết Lào gia nhập 

quân đội quốc gia, hai tỉnh tập kết của Pathết Lào là Hủa Phăn và 

Phôngxalỳ đặt dƣới quyền kiểm soát của Chính phủ Vƣơng quốc. 

Ngay sau khi nghe báo cáo tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đánh giá cao những kết quả mà Pathết Lào giành đƣợc. Mặt 

khác, Ngƣời chỉ rõ: việc đƣa hai tỉnh tập kết của Pathết Lào vào 

Vƣơng quốc là âm mƣu của Mỹ “điệu hổ ly sơn” để đi đến tiêu diệt 

lực lƣợng Pathết Lào. Không thể xem thƣờng âm mƣu đó đƣợc. 

Lực lƣợng Pathết Lào bị thôn tính thì phong trào đấu tranh của 

nhân dân khó giữ vững đƣợc. Ngƣời chỉ dẫn phƣơng pháp hoạt 

động mới và cách đối phó với địch. Phải làm cho bạn thấy rõ âm 

mƣu của Mỹ và tay sai để khỏi chủ quan. Neo Lào Hắc Xạt ra công 

khai, chỉ nên đƣa vài ngƣời tƣợng trƣng ở cấp trung ƣơng thôi. 

Phần lớn lực lƣợng phải rút vào bí mật, bộ đội Pathết Lào phải 

phục viên tại hai tỉnh và cất giấu vũ khí tại đó, phải đấu tranh giữ 

vững hai tỉnh... 

Ngƣời dự báo tình hình sắp tới của cách mạng Lào: “Cuộc đấu 

tranh sắp tới sẽ quyết liệt đấy. Mỹ còn cố giữ miền Nam Việt Nam 

thì chúng chƣa bỏ Lào đâu. Dùng bánh vẽ để đƣa hai ông vào 

Viêng Chăn rồi tăng cƣờng đàn áp, khủng bố cán bộ ở các tỉnh. 

Chúng sẽ phá tan phong trào quần chúng ở 10 tỉnh, nếu ta buông 

lỏng hai tỉnh thì nó sẽ thôn tính ngay và lực lƣợng Pathết Lào tan rã 

thì sẽ dùng đất Lào để uy hiếp miền Bắc và phối hợp với cuộc 

chiến chiếm đóng miền Nam nƣớc ta”1. 

                                                
1. NguyÔn ChÝnh Giao: Nhí l¹i qu·ng ®êi 50 n¨m ho¹t ®éng c¸ch 

m¹ng (1929 - 1979), B¶n ®¸nh m¸y, tr.90-91. 
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Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho đồng chí Võ Nguyên 

Giáp bố trí ngay một tổ quân báo theo dõi tình hình hoạt động của 

bạn và đối phƣơng để xử lý kịp thời, khi lãnh đạo bạn cần thì giúp 

đƣa họ sang Việt Nam an toàn. 

Những lời phát biểu chân tình và quý báu, kịp thời của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đƣợc các cơ quan có trách nhiệm của hai nƣớc lĩnh 

hội và thực hiện. 

Do sự phối hợp giữa hai phía Lào, Việt Nam, Tiểu đoàn 2 

Pathết Lào đã mƣu trí, anh dũng chiến đấu thoát khỏi vòng vây của 

địch tại Xiêng Khoảng vào tháng 5 năm 1959, sau 15 ngày trở về 

căn cứ an toàn. 

Cũng vào thời điểm đó, nhiệm vụ giải thoát cho Hoàng thân 

Xuphanuvông và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp chủ chốt của cách 

mạng Lào khỏi trại giam cũng đƣợc xúc tiến chuẩn bị, có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lƣợng phía Lào và phía Việt Nam. 

Cuối cùng, đêm 23 rạng ngày 24 tháng 5 năm 1960, các đồng 

chí lãnh đạo Lào và cán bộ bị bắt vƣợt khỏi trại giam Phôn Khêng 

tại Viêng Chăn, ghi nhận thêm một thắng lợi mới trong cuộc đấu 

tranh phá vỡ mƣu đồ xảo quyệt, nguy hiểm của Mỹ và tay sai của 

chúng. Đánh giá sự kiện lịch sử này, Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, 

ngƣời trực tiếp chỉ đạo tổ công tác đặc biệt từ Việt Nam sang Viêng 

Chăn, phối hợp với cán bộ và quân đội Pathết Lào thực hiện nhiệm 

vụ này, viết:  

“Cuộc giải thoát Chủ tịch Xuphanuvông là một chiến công đặc 

biệt, tiêu biểu cho tình hữu nghị anh em giữa nhân dân Việt Nam 

và nhân dân Lào. Chúng ta hãy giữ vững và phát triển tình hữu nghị 

đặc biệt ấy”1. 

                                                
1. §¹i t¸ Phan DÜnh: Cuéc vît ngôc kú diÖu, Nxb. Qu©n ®éi nh©n 

d©n, Hµ Néi, 2008, tr.1. 
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Hai là, sự hợp lực giữa lãnh đạo Đảng Nhân dân Lào và Đảng 

Lao động Việt Nam trong quá trình xác định phương pháp đấu 

tranh vũ trang là chủ yếu kết hợp với đấu tranh chính trị chống 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở Lào. 

Từ đầu năm 1958, xu thế phát triển của tình hình Lào ngày 

càng thể hiện rõ sự can thiệp, xâm nhập mạnh mẽ và toàn diện của 

Mỹ. 

Đƣợc chính quyền Ngô Đình Diệm giúp đỡ, bọn Xánánicon 

tăng cƣờng khủng bố lực lƣợng cách mạng, gây căng thẳng tại 

nhiều vùng biên giới Lào và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Điều đó đúng nhƣ Chủ tịch Hồ Chí Minh dự đoán vào tháng 3 

năm 1958, khi Ngƣời đến thăm chuyên gia Việt Nam từ Lào về Hà 

Nội: “Tình hình Lào sắp tới sẽ trở lại phức tạp và căng thẳng hơn 

trƣớc. Các chú tập kết về thì nghỉ ngơi, bồi dƣỡng về vật chất và 

tinh thần, khi bạn yêu cầu, Ban Bí thƣ sẽ điều động trở lại giúp bạn, 

vì hoạt động ở nƣớc bạn phải biết tiếng, biết tình hình, biết cán bộ 

bạn, điều ngƣời mới sang thì không kịp đối phó với âm mƣu của 

địch... Các chú là vốn quý để giúp cách mạng Lào”1. 

Trƣớc tình hình đó, ngày 30 tháng 1 năm 1959, Bộ Chính trị 

Đảng Lao động Việt Nam gửi thƣ cho Trung ƣơng Đảng Nhân dân 

Lào trao đổi ý kiến về phƣơng hƣớng và phƣơng pháp đấu tranh: 

- Cần tổ chức ngay một bộ phận bí mật chuyển ra vùng cơ sở 

vững hoặc vùng căn cứ để lãnh đạo phong trào đấu tranh; nhanh 

chóng khôi phục, củng cố phong trào ở cơ sở; kiên quyết bảo vệ lực 

lƣợng cách mạng. 

- Trong bộ phận hoạt động công khai, đồng chí nào có điều 

kiện thì ở lại đấu tranh cho đến cùng để giữ vững địa vị hợp pháp, 

                                                
1. NguyÔn ChÝnh Giao: Nhí l¹i qu·ng ®êi 50 n¨m ho¹t ®éng c¸ch 

m¹ng (1929 - 1979), B¶n ®¸nh m¸y, tr.92. 
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nhƣng phải luôn luôn cảnh giác. 

- Nên tăng cƣờng cho bộ phận trung ƣơng bí mật lãnh đạo. 

Nếu chuẩn bị đầy đủ và nội bộ nhất trí thì rút anh Viêngxay 

(đồng chí Cayxỏn Phômvihản) ra vùng căn cứ, bổ sung cho bộ 

phận bí mật này1. 

Khoảng tháng 5 năm 1959, đáp ứng yêu cầu của đồng chí 

Cayxỏn Phômvihản, Tổng Bí thƣ Đảng Nhân dân Lào, Trung 

ƣơng Đảng Lao động Việt Nam cử đoàn cán bộ tham gia chuẩn 

bị nội dung và công tác tổ chức Hội nghị lần thứ nhất (khoá I) 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Nhân dân Lào vào ngày 3 

tháng 6 năm 1959. Đánh giá tình hình Lào lúc bấy giờ, Hội nghị 

nhận định: đế quốc Mỹ và tay sai đã xoá bỏ Hiệp định Giơnevơ 

năm 1954 và các hiệp nghị Viêng Chăn, xoá bỏ chính phủ liên 

hiệp..., gây nội chiến, làm cho đời sống chính trị nƣớc Lào mất 

khả năng phát triển hoà bình. 

Hội nghị vạch rõ phƣơng pháp đấu tranh mới: “Trong phạm vi 

cả nƣớc, trong giai đoạn mới, từ hình thức đấu tranh công khai hợp 

pháp là chủ yếu chuyển sang hình thức đấu tranh vũ trang là chủ 

yếu (BBS nhấn mạnh), đồng thời kết hợp vận dụng hình thức đấu 

tranh chính trị hợp pháp trong phạm vi nhất định”2. 

Cũng đúng ngày 3 tháng 6 năm 1959, tại Hà Nội, Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam họp bàn về vấn đề Lào. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những quan điểm 

hƣớng dẫn phƣơng pháp đánh giá tình hình toàn diện và vạch rõ 

các khuyết điểm cần sửa chữa nhƣ nóng vội, thấy thắng lợi nhƣng 

không nhìn hết khó khăn. Ngƣời cho rằng: ta phải hết sức giúp cách 

                                                
1. Ban C«ng t¸c miÒn T©y: Biªn niªn nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ vÒ Lµo 

(1930 - 1975), B¶n ®¸nh m¸y. 
2. Bé Quèc phßng - ViÖn LÞch sö qu©n sù ViÖt Nam: LÞch sö c¸c ®oµn 

qu©n t×nh nguyÖn vµ chuyªn gia qu©n sù ViÖt Nam t¹i Lµo (1954 - 1975), 

S®d, tr.117. 
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mạng Lào; giúp xây dựng kinh tế và nhấn mạnh vấn đề sản xuất 

lƣơng thực; giúp bạn theo kế hoạch lâu dài. Về phƣơng pháp đấu 

tranh chống địch, Ngƣời chỉ dẫn: “Phải dùng du kích (BBS nhấn 

mạnh) phong trào sẽ lan rộng”... “Phải trƣờng kỳ gian khổ, phải 

chú ý dân vận, địch vận”. 

Tiếp sau đó, đầu tháng 7 năm 1959, Bộ Chính trị Đảng Lao 

động Việt Nam đề xuất sách lƣợc đấu tranh “cần chuyển từ hình 

thức đấu tranh công khai hợp pháp là chủ yếu sang hình thức đấu 

tranh vũ trang là chủ yếu, đồng thời kết hợp với hình thức đấu tranh 

khác”1. 

Sau quá trình nghiên cứu, trao đổi ý kiến, tại cuộc hội đàm 

tháng 7 năm 1959, hai Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam và 

Đảng Nhân dân Lào quyết định phát động cuộc đấu tranh vũ trang 

trong mùa mƣa năm 1959 nhằm: 

- Phát lệnh chiến đấu trong toàn quốc, chuyển từ đấu tranh công 

khai hợp pháp sang đấu tranh vũ trang, lấy trọng tâm là chiến tranh 

du kích, phát động phong trào quần chúng nổi dậy, giành chính 

quyền tại thôn xã. 

- Phục hồi và củng cố các căn cứ kháng chiến và lực lƣợng du 

kích cũ. 

- Vận động thanh niên tham gia dân quân, du kích và bộ đội địa 

phƣơng và chủ lực2. 

Phía Việt Nam, Quân uỷ Trung ƣơng chỉ thị cho Quân khu Tây 

Bắc và Quân khu 4 điều động một số đại đội, tiểu đoàn phối hợp 

                                                
1. Bé ChÝnh trÞ Trung ¬ng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam: T×nh h×nh míi 

vµ nhiÖm vô tríc m¾t cña c¸ch m¹ng Lµo, Tµi liÖu lu t¹i Côc Lu tr÷ 

Trung ¬ng §¶ng. 
2. Xem Bé Quèc phßng - ViÖn LÞch sö qu©n sù ViÖt Nam: LÞch sö c¸c 

®oµn qu©n t×nh nguyÖn vµ chuyªn gia qu©n sù ViÖt Nam t¹i Lµo (1954 - 

1975), S®d, tr.118-120. 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 787 

với quân đội Lào tiến công một số cứ điểm của địch ở sát biên giới, 

vừa vận động quần chúng, vừa khôi phục cơ sở. 

Tiếp đó, trung tuần tháng 7 năm 1959, bộ đội Lào mở ba 

hƣớng tấn công, hƣớng chính từ đông nam Sầm Nƣa tới đông 

nam Xiêng Khoảng với lực lƣợng chiến đấu là Tiểu đoàn 2 do 

đồng chí Cayxỏn Phômvihản chỉ huy, có sự hỗ trợ của đồng chí 

Lê Chƣởng, Đoàn trƣởng giúp Lào. Hƣớng thứ hai do đồng chí 

Khăm Tày Xiphănđon chỉ huy một tiểu đoàn, hoạt động chủ yếu 

tại vùng Mƣơng Xon - bắc Sầm Nƣa đến Phôngxalỳ, Luổng 

Phạbang đến Xiêng Ngân. Hƣớng thứ ba có nhiệm vụ phối hợp, 

do một đại đội đảm nhiệm, tại địa bàn từ bắc đƣờng 8 đến đƣờng 

12 Khăm Muộn. 

Các đòn tấn công đó là những đòn bất ngờ khiến chúng không 

kịp đối phó, sa vào tình trạng hoảng loạn, rã ngũ hoặc gây binh 

biến; cổ vũ, hỗ trợ nhân dân trong vùng nổi dậy cùng phối hợp với 

bộ đội tấn công giải phóng nhiều huyện, xã tại các tỉnh Hủa Phăn, 

Phôngxalỳ, Xiêng Khoảng, Luổng Phạbang, Khăm Muộn. 

Những thắng lợi trên là minh chứng về hiệu quả thực tiễn của 

phƣơng pháp đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị 

chống chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ. 

Ba là, tuyến đường chiến lược Trường Sơn, một công trình vĩ 

đại của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Năm 1959, lịch sử cuộc kháng chiến của nhân dân Đông 

Dƣơng chống đế quốc Mỹ ghi nhận hai sự kiện quan trọng. Đó là 

sự ra đời của Nghị quyết lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng Lao động Việt Nam (khoá II) về đƣờng lối đấu tranh giải 

phóng miền Nam Việt Nam, chiến trƣờng chính chống Mỹ của ba 

nƣớc Việt Nam, Lào, Campuchia, và mở tuyến đƣờng chiến lƣợc 

Trƣờng Sơn nối liền hậu phƣơng miền Bắc với các chiến trƣờng 
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Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng Lao động Việt Nam xác định nhiệm vụ cơ bản của cách 

mạng Việt Nam là giải phóng miền Nam; nhiệm vụ trƣớc mắt là 

đánh đổ tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc 

Mỹ; phƣơng pháp đấu tranh là dùng bạo lực cách mạng, kết hợp 

đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang; dự kiến cũng có thể phát 

triển theo xu hƣớng từ khởi nghĩa tiến lên đấu tranh vũ trang 

trƣờng kỳ. 

Sự chuyển hƣớng từ đấu tranh công khai hợp pháp sang đấu 

tranh vũ trang mà lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam và Đảng 

Nhân dân Lào đã nhất trí thực hiện tại Lào cũng thể hiện sự đồng 

thuận cao về phƣơng pháp đấu tranh chống Mỹ xâm lƣợc Việt Nam 

và Lào. 

Một yêu cầu cơ bản cần phải giải quyết để thực hiện nhiệm vụ 

trên là mở tuyến đƣờng chiến lƣợc xuyên Trƣờng Sơn, chi viện sức 

ngƣời, sức của từ hậu phƣơng miền Bắc vào miền Nam và Lào. 

Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam và Trung ƣơng Đảng Nhân 

dân Lào đều nhất trí mở con đƣờng đó. 

Tuyến đƣờng Trƣờng Sơn xuyên qua triền phía đông và phía 

tây dãy Trƣờng Sơn. Công trình này đƣợc tiến hành từ những tháng 

cuối năm 1959, đến tháng 1 năm 1964 thì chuyển hẳn sang phía tây 

Trƣờng Sơn. Nơi đây cũng là khu căn cứ hậu cần của chiến trƣờng 

Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Ngay từ khi khởi đầu, cũng là lúc kết hợp chặt chẽ giữa đội ngũ 

cán bộ, quân đội Việt Nam và Lào nhằm tiến hành xây dựng cơ sở 

về chính trị và tổ chức đấu tranh chống chính quyền và quân đội 

Vƣơng quốc Lào đàn áp, khủng bố những ngƣời yêu nƣớc và cách 

mạng tại tỉnh Xavẳnnakhệt. 
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Tổ chuyên gia Việt Nam và Tỉnh uỷ Xavẳnnakhệt đã nhất trí 

phát động nhân dân nổi dậy đấu tranh với nhiều hình thức nhƣ mít 

tinh, biểu tình tuần hành, trừ diệt ác ôn, rải truyền đơn; xúc tiến 

khôi phục các tổ chức quần chúng, xây dựng lực lƣợng vũ trang: 

dân quân du kích, bộ đội địa phƣơng huyện, tỉnh; vừa tấn công địch 

vừa tiến hành địch vận. 

Cũng vào lúc này, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt 

Nam lập nhiều kho vũ khí dọc biên giới Việt Nam để chi viện cho 

cách mạng Lào. 

Cùng với hoạt động trên, các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh uỷ 

Xavẳnnakhệt còn lấy danh nghĩa cán bộ chỉ huy Tiểu đoàn 2 

Pathết Lào kêu gọi các trƣởng đồn chấp nhận đàm phán với lực 

lƣợng vũ trang Pathết Lào. Một điển hình tiêu biểu đạt hiệu quả 

của hoạt động này là viên thiếu tá chỉ huy trƣởng đồn Nặm Cha 

Lộ, một đồn lớn trong vùng, đã nhận lời tới đàm phán và cam kết 

không bắn bừa bãi, không bắt bớ nhân dân; không đƣợc ra khỏi 

đồn mƣời cây số... Do áp lực đấu tranh của lực lƣợng vũ trang và 

quần chúng, nhiều đồn bốt của đối phƣơng cũng phải chấp nhận 

những yêu cầu của cách mạng. ảnh hƣởng của những thắng lợi 

đó lan rộng nhanh chóng tới các tỉnh khác vùng tây Trƣờng Sơn. 

Để tiếp tục tấn công địch và mở rộng hành lang tuyến đƣờng 

tây Trƣờng Sơn, Bộ Chỉ huy tối cao quân đội Lào và Bộ Chỉ huy 

Quân khu 4 quyết định mở chiến dịch giải phóng đƣờng 9 - Nam 

Lào vào đầu mùa khô năm 1961 do lực lƣợng của Việt Nam và Lào 

phối hợp thực hiện, tiến công giải phóng vùng ven đƣờng 9 dài 

khoảng 70 km, tạo thế an toàn cho đoạn đƣờng chiến lƣợc này tại 

hai phía đông và tây Trƣờng Sơn. Chính quyền và các lực lƣợng vũ 

trang nhanh chóng đƣợc thiết lập trong vùng giải phóng. Hoạt động 

tiếp tế hàng hoá của Việt Nam bằng máy bay tới sân bay dã chiến 

Xê Pôn để cung cấp cho cán bộ, bộ đội hành quân đến các chiến 
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trƣờng miền Nam khá nhộn nhịp1. 

Những phƣơng pháp đầu tiên mở đƣờng Trƣờng Sơn nhanh 

chóng đƣợc nhân rộng và phát triển khi chiến trƣờng miền Nam Việt 

Nam, Lào, Campuchia đòi hỏi sự chi viện ngày càng lớn để đánh bại 

các chiến lƣợc chiến tranh của đế quốc Mỹ. Địa bàn tuyến đƣờng 

này đi qua bị đế quốc Mỹ coi là trọng điểm đánh phá, hòng ngăn 

chặn, cắt đứt nguồn chi viện từ hậu phƣơng miền Bắc chuyển vào 

chiến trƣờng. Từ mặt đất đến trên không, quân đội Việt Nam và Lào 

sát cánh bên nhau chiến đấu bảo vệ tuyến đƣờng, kho tàng vũ khí, 

lƣơng thực, thực phẩm và nhiều loại hàng hoá khác, trong đó có 

nhiều chiến dịch lớn nhƣ giải phóng và bảo vệ Cánh đồng Chum - 

Xiêng Khoảng (trong các năm 1964, 1969, 1970, 1972), đặc biệt là 

chiến dịch phản công cuộc hành quân “Lam Sơn 719” năm 1971 của 

Mỹ - nguỵ... Dù đối phƣơng tập trung ở đó nhiều lực lƣợng tinh nhuệ 

và vũ khí hiện đại, nhƣng cũng phải cam chịu thất bại. 

Nhân dân Lào đã phải chịu đựng biết bao hy sinh, mất mát do 

kẻ thù xâm lƣợc gây ra. Trong cuộc chiến tranh đó, những tình cảm 

thân thƣơng, quý mến của nhân dân Lào dành cho cán bộ, chiến sĩ 

Việt Nam không sao kể xiết. 

Tuyến đƣờng chiến lƣợc Trƣờng Sơn đƣợc xây dựng, bảo vệ và 

khai thác, sử dụng kéo dài trong 16 năm chiến tranh chống đế quốc 

xâm lƣợc là sản phẩm của sự đồng thuận sâu sắc, sự hy sinh lớn lao 

vì nghĩa tình quốc tế cao cả của hai dân tộc Lào, Việt Nam; là minh 

chứng hùng hồn của văn minh, nhân nghĩa chiến thắng xâm lƣợc, 

bạo tàn. 

Có thể nói, trong suốt 21 năm chống Mỹ, Đảng, Nhà nƣớc, 

quân đội và nhân dân Lào luôn hết lòng giúp đỡ, ủng hộ nhân dân 

                                                
1. Xem Vâ §¨ng Ng¹n: “X©y dùng tuyÕn hµnh lang t©y Trêng S¬n 

khu vùc ®êng 9 - Nam Lµo” trong cuèn Qu©n t×nh nguyÖn ViÖt Nam khu 

H¹ Lµo - §«ng B¾c Campuchia, Nxb. TrÎ, tr.162-170. 
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Việt Nam. Đáp lại, Đảng, Nhà nƣớc, quân đội và nhân dân Việt 

Nam cũng dốc hết sức vì sự nghiệp cách mạng Lào. Trên tinh thần 

“giúp bạn là mình tự giúp mình”, quân tình nguyện và chuyên gia 

quân sự Việt Nam đã có mặt ở hầu hết mọi nơi trên chiến trƣờng 

Lào, cùng nhân dân và quân đội Lào đánh địch. 

Thắng lợi vĩ đại của hai dân tộc Việt Nam, Lào diễn ra năm 

1975 đã kết thúc 30 năm chiến tranh cách mạng, lập hai kỳ tích 

chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc. Thắng lợi đó 

đánh dấu sự tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ và sự thất bại của chủ 

nghĩa thực dân mới dù thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã gắng hết 

sức nhƣng không thể nào cứu vãn nổi. 

3. Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tiếp tục phát 

triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai dân 

tộc Việt Nam, Lào (1976 - 2007) 

a) Trên lĩnh vực chính trị  

Sự kiện mở đầu sự phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam sau khi hai dân tộc kết thúc thắng lợi cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm, đƣợc đánh dấu bằng Hiệp ước hữu nghị và 

hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà 

Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, mang tính 

chính trị, pháp lý cơ bản, bền vững lâu dài trên nguyên tắc hoàn 

toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp 

vào công việc nội bộ của nhau. 

Từng trải qua những thử thách, biến động của thời cuộc trong 

hơn 30 năm, tinh thần và nội dung của Hiệp ƣớc ấy vẫn đƣợc tôn 

trọng, thực hiện với nhiều sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cách mạng của 

mỗi nƣớc và nâng cao thêm giá trị của quan hệ Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam trong những hoàn cảnh và điều kiện mới. 
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Tinh thần đó chỉ đạo sự hợp tác, liên minh Việt Nam, Lào trong 

việc giải quyết nhiều vấn đề, điển hình là việc Việt Nam giúp cách 

mạng Campuchia xoá bỏ chế độ diệt chủng của Khơme đỏ và hồi 

sinh dân tộc, nhƣng lại bị các thế lực thù địch bóp méo sự thật, 

chống đối quyết liệt. Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ 

Lào hết lòng ủng hộ lập trƣờng đúng đắn và thiện chí của Việt 

Nam, góp phần tích cực cùng Việt Nam đấu tranh, thuyết phục tại 

nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực để giải quyết thoả đáng vấn đề 

Campuchia, tạo sự ổn định và hợp tác giữa các nƣớc Đông Nam á 

và mở ra thuận lợi cho việc bình thƣờng hoá quan hệ với nhiều 

quốc gia khác. 

Khi Lào bị đóng cửa biên giới phía tây không bao lâu, lƣơng 

thực và một số mặt hàng trở nên khan hiếm, theo yêu cầu của 

Chính phủ Lào, Việt Nam đã đƣa lƣơng thực sang giúp kịp thời, 

góp phần ổn định tình hình xã hội, hạn chế số ngƣời Lào di cƣ ra 

nƣớc ngoài. 

Việc ký kết Hiệp ƣớc hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - 

Lào và hoàn thành hoạch định, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới 

cùng với hoạt động của các tỉnh hai bên đƣờng biên giới trên lĩnh 

vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, giao lƣu văn hoá đã xây dựng nên 

một biên giới hoà bình, hợp tác và phát triển Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam. 

Trong quá trình nghiên cứu lý luận và chỉ đạo thực tiễn sự 

nghiệp xây dựng đất nƣớc quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

và Lào, hai bên thƣờng xuyên hợp tác trao đổi ý kiến về nhiều vấn 

đề qua đội ngũ chuyên gia và hội đàm, hội thảo giữa lãnh đạo của 

hai Đảng nhƣ: về mô hình chủ nghĩa xã hội; con đƣờng đi lên chủ 

nghĩa xã hội... và những chuyên đề cụ thể trên từng lĩnh vực. Kết 

quả của những hoạt động đó đƣợc vận dụng thực hiện ở mỗi nƣớc 

đã đƣa đến công cuộc đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, theo định 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 793 

hƣớng xã hội chủ nghĩa, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của 

nhân dân, khai thác đạt hiệu quả tốt nhiều tiềm năng của đất nƣớc 

và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Nhờ vậy, thành quả cách 

mạng của mỗi nƣớc và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam đƣợc bảo vệ vững chắc và phát triển trong bối cảnh chủ nghĩa 

xã hội trên thế giới lâm vào thoái trào. Hai nƣớc thoát khỏi những 

khó khăn gay gắt về kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững an 

ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân và nâng cao vị thế quốc tế của đất nƣớc.  

b) Về quốc phòng, an ninh 

Từ năm 1976 đến những năm đầu thế kỷ XXI, Việt Nam và 

Lào bị nhiều thế lực thù địch từ bên ngoài vừa tấn công, xâm phạm 

chủ quyền lãnh thổ, vừa sử dụng những phần tử phản động lƣu 

vong quay trở về phá hoại an ninh quốc gia. Một lần nữa, nghĩa vụ 

bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho ngành quốc phòng, an ninh và nhân dân 

hai nƣớc Việt Nam, Lào nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải nâng cao 

bản lĩnh và năng lực trong thế trận đấu tranh mới, đánh bại mọi âm 

mƣu, hành động xâm lƣợc và phá hoại của kẻ thù. Hiện thực lịch sử 

đấu tranh trong mấy chục năm qua sau khi kết thúc cuộc kháng 

chiến của hai dân tộc chống đế quốc xâm lƣợc cho thấy, lực lƣợng 

vũ trang và nhân dân Lào đã đứng vững ở vị trí tiền tiêu đánh bại 

các cuộc xâm nhập vũ trang qua lãnh thổ Lào để vào Việt Nam. 

Theo tinh thần các văn bản đã ký kết giữa hai chính phủ, lực 

lƣợng vũ trang và lực lƣợng an ninh Lào, Việt Nam phối hợp chặt 

chẽ thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao trên mặt trận chống ngoại 

xâm, chống phỉ, dẹp bạo loạn, trừ diệt bọn phản động vƣợt qua lãnh 

thổ Lào xâm nhập lãnh thổ Việt Nam... 

Sự phối hợp hoạt động của hai bên trong chiến đấu đã đƣa lại 

nhiều chiến công lớn. Chiến dịch truy quét, phá tan trung tâm phỉ 

tại Phu Bia (năm 1977 - 1978) và trận tiêu diệt nhóm phản động Võ 
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Đại Tôn và Hoàng Cơ Minh (năm 1987) khi chúng đang xuyên qua 

đất Lào để vào Việt Nam là những chiến công tiêu biểu của sự hợp 

tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trên lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh, góp phần quyết định triệt phá các mƣu đồ và thủ đoạn của kẻ 

thù chống phá chủ quyền quốc gia và an ninh của hai nƣớc Lào, 

Việt Nam, làm thất bại các thủ đoạn của chúng, góp phần quan 

trọng vào việc bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi 

nƣớc. 

Thời kỳ này, ngoài việc phối hợp giúp nhau chống phá các thế 

lực thù địch, các cơ quan quốc phòng và an ninh của hai nƣớc còn 

phối hợp chặt chẽ trong đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ; giúp đỡ nhau về 

hậu cần - kỹ thuật; giúp nhau biên soạn giáo trình, giáo án trên lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh; đặc biệt là việc tìm kiếm các hài cốt liệt 

sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Lào. 

Tầm quan trọng của mối quan hệ trên lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh còn đƣợc thể hiện qua các cuộc gặp gỡ đoàn cấp cao giữa Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an hai nƣớc. Trong tất cả các chuyến thăm 

viếng lẫn nhau, hai nƣớc đều thể hiện nhất quán quan điểm tiếp tục 

hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, trong các 

chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nƣớc, vấn đề 

hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nƣớc cũng luôn đƣợc đề cập, 

coi hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh là một trong những 

điểm mấu chốt của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam. 

c) Hợp tác phát triển kinh tế, giáo dục, đào tạo cán bộ 

Lãnh đạo hai nƣớc Việt Nam, Lào đều nhất trí coi trọng sự hợp 

tác kinh tế, văn hoá và đào tạo cán bộ. 

Trên lĩnh vực kinh tế, hai bên cũng chấp hành nguyên tắc hợp 

tác là bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia, cùng có lợi và hết 

lòng giúp đỡ nhau; mặt khác, còn căn cứ vào tình hình cụ thể của 
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mỗi nƣớc mà dành ƣu tiên, ƣu đãi cho nhau.  

Phƣơng thức hợp tác ngày càng đƣợc mở rộng và nâng cao về 

quy mô, chất lƣợng và hiệu quả. Có thể thấy điều đó qua các cuộc 

hội đàm và gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nƣớc về 

những quan điểm kinh tế xoay quanh các chủ đề: thời kỳ quá độ đi 

lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, Lào và các vấn đề nhƣ cơ cấu 

kinh tế, cơ cấu đầu tƣ và các thành phần kinh tế; cơ chế quản lý 

kinh tế; kinh tế thị trƣờng; những kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện tại 

hai nƣớc. Trên thực tế, sự hợp tác của hai nước diễn ra từ trung 

ương đến tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ... trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, 

công thương, nông nghiệp... 

Nội dung hợp tác kinh tế đƣợc chuyển dần theo cấp độ từ thấp 

lên cao: ban đầu là viện trợ, cho vay, tiến đến hợp tác sản xuất; 

kinh doanh phù hợp công thức: tài nguyên Lào, lao động kỹ thuật 

Việt Nam, vốn hợp tác hoặc vay của nƣớc thứ ba. Tiếp đó, từ năm 

1996 trở đi, một công thức hợp tác mới đƣợc áp dụng, đó là hợp tác 

hai bên cùng có lợi theo thông lệ quốc tế, ƣu tiên, ƣu đãi cho nhau. 

Điều đặc sắc nổi bật trong quan hệ hợp tác kinh tế Lào - Việt 

Nam là tinh thần giúp đỡ nhau mỗi khi nƣớc bạn gặp khó khăn 

mà không thể tự giải quyết đƣợc. Hành động Việt Nam giúp Lào 

chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô năm 1999 là một mẫu 

hình tiêu biểu. 

Năm 1999, tình hình kinh tế Lào rất khó khăn do tỷ lệ lạm phát 

cao, tốc độ tăng trƣởng kinh tế giảm sút, đầu tƣ kém hiệu quả, nhập 

siêu cao, đời sống của nhân dân, nhất là công nhân, viên chức giảm 

đến 50 - 60%. Trƣớc tình hình đó, theo đề nghị của lãnh đạo Đảng 

Nhân dân cách mạng Lào và Nhà nƣớc Cộng hoà Dân chủ Nhân 

dân Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nƣớc Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam cử một đoàn chuyên gia cấp cao sang 

giúp Lào với quyết tâm giúp bạn ngăn chặn đƣợc lạm phát và ổn 
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định kinh tế vĩ mô của Lào trong thời gian sớm nhất. 

Trong thời gian làm việc, Đoàn chuyên gia Việt Nam phối hợp 

chặt chẽ với các chuyên gia Lào để có thể biến đề án của Đoàn 

chuyên gia Việt Nam thành đề án của Lào và đƣa vào thực tiễn 

chống lạm phát, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô của Lào. Kết quả 

hoạt động của Đoàn chuyên gia Việt Nam kết hợp với sự nỗ lực 

cộng tác của các chuyên gia Lào đã cải thiện đƣợc tình hình kinh tế 

- xã hội Lào, lạm phát đƣợc ngăn chặn. Từ sau năm 1999, nền kinh 

tế Lào đã phát triển theo chiều hƣớng tích cực, tốc độ tăng trƣởng 

cao, giá cả và tỷ giá hối đoái đƣợc kiểm soát và ổn định, giá trị 

đồng Kíp đƣợc bảo đảm, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện ngày 

càng tốt hơn. 

Lời đánh giá của đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ƣơng 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc Cộng 

hoà Dân chủ Nhân dân Lào Xỉxávạt Kẹo Bunphăn trong thƣ gửi 

Thủ tƣớng Phan Văn Khải, ngày 16 tháng 11 năm 1999, thể hiện rõ 

tinh thần làm việc của Đoàn chuyên gia Việt Nam và sự hợp tác 

giữa chuyên gia Việt Nam với chuyên gia Lào trong nhiệm vụ 

chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô Lào: 

“Đoàn chuyên gia đã làm việc với trách nhiệm cao, thật sự 

quan tâm đến tình hình đang khó khăn của kinh tế Lào và hợp tác 

chặt chẽ với chúng tôi trong việc nghiên cứu và giải quyết các vấn 

đề có liên quan, đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ. 

Qua công tác với nhau, Đoàn chuyên gia đã cùng với chúng tôi 

nghiên cứu sâu thêm trong việc tìm ra nguyên nhân lạm phát, cũng 

như trong việc đề ra các biện pháp giải quyết vấn đề lạm phát 

trong thời gian trước mắt và lâu dài tại Lào. Đoàn chuyên gia đã 

giúp chúng tôi củng cố việc quản lý kinh tế vĩ mô, giúp các ngành 

hữu quan tu sửa, chỉnh lý và đề ra các chế độ, quy chế cần thiết. 

Đến nay, kinh tế Lào rõ ràng có phần tốt lên, nhất là tỷ giá hối 
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đoái có sự ổn định, tỷ số lạm phát giảm, sự linh hoạt trong hoạt 

động kinh doanh của hệ thống ngân hàng được củng cố, kinh tế vĩ 

mô bước đầu có sự ổn định. 

Kết quả đạt được đó có sự đóng góp của Đoàn chuyên gia kinh 

tế cao cấp của Việt Nam. Thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà Dân 

chủ Nhân dân Lào, tôi xin biểu dương tất cả các đồng chí trong 

Đoàn và xin đánh giá cao sự đóng góp của Đoàn chuyên gia trong 

việc cùng chúng tôi giải quyết lạm phát tại Lào đợt này. 

Chúng tôi thấy rằng, kết quả trên đây còn có sự thể hiện mối 

tình trong sáng, thuỷ chung của tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt, 

thể hiện sự quan tâm tận tình, tinh thần quốc tế cao cả của Đảng, 

Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em một mực thuỷ chung lúc 

nào cũng sẵn sàng hợp tác, tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp cách 

mạng Lào chúng tôi”1. 

Sự hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trên lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo cán bộ đƣợc đặt ở tầm chiến lược, tác động trực tiếp 

tới sự phát triển của quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, đƣợc mở đầu 

từ thập niên 1950. 

Ngay từ năm 1955, Lào đã gửi sang Việt Nam 150 học sinh 

phổ thông cấp I, cấp II để đào tạo trở thành lực lƣợng cán bộ mà 

cách mạng Lào đang đòi hỏi phải đáp ứng. Từ đó, cũng bắt đầu xây 

dựng hệ thống trƣờng đào tạo cán bộ Lào tại Việt Nam với nhiều cấp 

học, nhiều chuyên ngành và số lƣợng ngƣời học ngày càng tăng. 

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc, có tới hàng 

vạn lƣu học sinh Lào đƣợc đào tạo và sinh sống trong sự chăm sóc 

rất tận tình của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân Việt Nam2. 

                                                
1. Tµi liÖu do PGS. TS. Lª Quèc Lý, Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ - 

Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh cung cÊp. 
2. Em Balia, 17 tuæi, quª ë Xiªng Kho¶ng, häc sinh líp 6, trêng T1 

VÜnh Phóc, ngµy 7 th¸ng 6 n¨m 1976, khi tõ gi· trêng vÒ níc, ®· nãi 
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Sự hợp tác giữa hai dân tộc trong công tác giáo dục còn diễn ra 

dƣới hình thức Việt Nam gửi chuyên gia giáo dục sang giúp Lào 

xây dựng nền giáo dục mới theo yêu cầu của Đảng và Nhà nƣớc 

Lào. Từ năm 1961, vùng giải phóng Lào mở rộng đến mức 2/3 rồi 

3/4 lãnh thổ quốc gia. Cũng từ đó, những vấn đề cơ bản của nền 

giáo dục cách mạng Lào đƣợc đặt ra, và năm 1962 Việt Nam gửi 

sang Lào gần 400 chuyên gia để hợp tác với bạn.  

Quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo cán bộ Việt Nam - Lào, Lào 

- Việt Nam sau năm 1975 phát triển theo hƣớng đào tạo cán bộ đạt 

trình độ đại học, trên đại học. Theo đó, hàng năm có hơn 1.000 cán 

bộ, sinh viên Lào đƣợc bồi dƣỡng, học tập tại nhiều học viện, 

trƣờng đại học Việt Nam. Về phía Việt Nam, hàng năm có từ 15 - 

20 lƣu học sinh sang học tại Đại học Quốc gia Lào. 

Bên cạnh đó, hình thức hợp tác Việt Nam - Lào thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ một vị trí 

đặc biệt quan trọng. Từ năm 1963, hệ thống trƣờng Đảng Việt Nam 

đƣợc giao trọng trách này1. Đến sau năm 1990, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị - Hành chính 

                                                                                                               
nh÷ng lêi sau ®©y: “Tuy ph¶i sèng xa cha mÑ, quª h¬ng nhng em ®· 

®îc ngêi cha, ngêi mÑ thø hai ch¨m sãc vµ d¹y dç. Trë vÒ Tæ quèc, 

chóng em lu«n nhí n¬i ®©y, n¬i ®· ch¾p c¸nh cho chóng em. N¬i ®©y 

chóng em tõ nh÷ng ®øa trÎ ®Õn viÖc ¨n ngñ cßn lóng tóng... nay ®· kh«n 

lín c¶ vÒ thÓ lùc lÉn t©m hån, trÝ tuÖ. N¬i ®©y em ®· tõng sèng trong t×nh 

th¬ng bao la... Mai ®©y chóng em trë thµnh nh÷ng c¸n bé tèt cña ®Êt 

níc Lµo anh hïng th× nh©n d©n Lµo sÏ nãi r»ng: “§ã lµ c«ng ¬n cña 

nh©n d©n ViÖt Nam””.  

(Xem B¶o tµng Hå ChÝ Minh: T×nh h÷u nghÞ ®oµn kÕt ®Æc biÖt ViÖt 

Nam - Lµo, truyÒn thèng vµ triÓn väng, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 

2005, tr.244). 
1. Tõ n¨m 1977 ®Õn 1989, lµ Trêng NguyÔn ¸i Quèc 10, Trêng 

NguyÔn ¸i Quèc ®Æc biÖt, vµ tõ n¨m 1990 trë ®i Häc viÖn ChÝnh trÞ - 

Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o ®éi ngò 

c¸n bé nµy. 
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quốc gia Hồ Chí Minh - BT) theo yêu cầu của Đảng và Nhà nƣớc 

Lào nâng cấp độ đào tạo lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ và mở thêm nhiều 

chuyên ngành đào tạo cử nhân chính trị, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho 

các chuyên ngành công tác đảng. 

Ngoài hình thức đào tạo cán bộ nhƣ đã trình bày trên, trong 

những năm sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm, đội ngũ chuyên gia Việt Nam hoạt động tại Lào trên các 

lĩnh vực cũng là những ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ nhiều 

cán bộ Lào nắm bắt kiến thức và phƣơng pháp công tác trong các 

lĩnh vực hoạt động của họ, góp phần khắc phục ở mức độ nhất định 

tình trạng thiếu cán bộ lúc bấy giờ. 

Cần nhấn mạnh rằng, đội ngũ chuyên gia Việt Nam trong nhiều 

giai đoạn, ở nhiều lĩnh vực đã trở thành những ngƣời bạn tin cậy 

của các cấp lãnh đạo Lào tại trung ƣơng cũng nhƣ địa phƣơng và 

các ngành, trở thành bộ phận nòng cốt trong quá trình xây dựng, 

củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. 

d) Hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao 

Căn cứ vào sự phát triển của ngoại giao Việt Nam - Lào trong 

tình hình mới sau khi hai dân tộc hoàn toàn độc lập, thống nhất, có 

thể phân định quan hệ hợp tác trong hoạt động ngoại giao Việt 

Nam - Lào thành hai giai đoạn: 1976 - 1991 và 1992 - 2007. 

Giai đoạn 1976 - 1991, năm 1975 đánh dấu kết thúc toàn thắng 

cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm của hai dân tộc Việt Nam, Lào 

chống thực dân, đế quốc xâm lƣợc, mở ra thời kỳ hàn gắn vết 

thƣơng chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, hai 

nƣớc cũng biểu thị mong muốn góp phần xây dựng Đông Nam á 

trở thành khu vực hoà bình, tự do và trung lập. 

Đặt cơ sở pháp lý cho sự phát triển thuận lợi, vững chắc của 

quan hệ Việt Nam - Lào khi ở mỗi nƣớc đã thiết lập hoàn chỉnh 

một nhà nƣớc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ do nhân dân 
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làm chủ dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ngày 18 tháng 7 năm 

1977, hai Nhà nƣớc Việt Nam và Lào ký Hiệp ước hữu nghị và hợp 

tác. Cùng ngày, Hiệp ước về hoạch định biên giới cũng đƣợc ký kết 

nhƣ trên đã viết. 

Trong khi quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đang diễn 

ra suôn sẻ thì tập đoàn Pôn Pốt cầm quyền tại Campuchia lại thi 

hành chính sách cực kỳ phản động, tàn bạo: diệt chủng đồng bào 

của mình và đƣa quân sang xâm lƣợc Việt Nam, phá vỡ quan hệ 

đoàn kết của nhân dân ba nƣớc Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Cuối tháng 12 năm 1978, Bộ Chỉ huy quân đội cách mạng 

Campuchia phát động phong trào nổi dậy của quần chúng và kêu 

gọi quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia lật đổ 

chính quyền diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt - Iêngxari. Đáp lại 

nguyện vọng chính đáng đó, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp 

với nhân dân Campuchia nổi dậy đánh đổ chế độ diệt chủng và 

giúp cách mạng Campuchia hồi sinh dân tộc. 

Viện cớ Việt Nam đƣa quân vào Campuchia, phƣơng Tây và một 

số quốc gia khác thi hành chính sách bao vây, cấm vận Việt Nam. Đây 

là thời điểm quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia đƣợc khôi 

phục và cơ quan ngoại giao ba nƣớc thiết lập đƣợc cơ chế phối hợp 

hoạt động hợp lý với nhiều sáng kiến đấu tranh đạt hiệu quả cao trong 

việc giải quyết xong vấn đề Campuchia, tháng 10 năm 1991. Kết quả 

đó có phần đóng góp xứng đáng của sự phối hợp đấu tranh ngoại giao 

của ba nƣớc Đông Dƣơng. 

Bƣớc đột phá vấn đề Campuchia kéo theo sự tháo gỡ bao vây, 

cấm vận, tạo điều kiện cho ba nƣớc Đông Dƣơng cải thiện quan hệ 

với ASEAN và nhiều quốc gia khác. 

Giai đoạn 1992 - 2007, thế giới có nhiều biến động lớn. Chế độ 

xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nƣớc Đông Âu tan rã, Chiến 

tranh lạnh kết thúc, xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển chiếm vị 
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trí ƣu thế. Cách mạng khoa học và công nghệ phát triển rất mạnh 

mẽ, thúc đẩy sự phát triển của lực lƣợng sản xuất, toàn cầu hoá trên 

nhiều lĩnh vực trở thành xu thế tất yếu khách quan. Mặt khác, tình 

hình thế giới vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, khó lƣờng nhƣ xung 

đột lợi ích, ảnh hƣởng của nhiều quốc gia dân tộc, chiến tranh cục 

bộ, khủng bố quốc tế,... Khu vực Đông Nam á, châu á - Thái Bình 

Dƣơng là nơi ổn định và phát triển nhanh về kinh tế, song vẫn tồn 

tại những vụ tranh chấp lãnh thổ, nhất là biển đảo, khủng hoảng tài 

chính... 

Trƣớc tình hình đó, Việt Nam, Lào vẫn rất coi trọng, bảo vệ và 

phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nƣớc; đồng thời đổi mới quan 

hệ ngoại giao: giữ vững đƣờng lối độc lập, tự chủ, đa phƣơng hoá, 

đa dạng hoá, tích cực hội nhập quốc tế và khu vực. 

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tiếp tục phát 

triển sâu rộng, đƣợc thể hiện ở những cuộc thăm viếng, thông báo 

cho nhau tình hình nƣớc mình, trao đổi ý kiến giữa các đồng chí 

lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nƣớc về những vấn đề mà hai bên 

cùng quan tâm, trong đó có nhiều nội dung thuộc lĩnh vực ngoại 

giao, góp phần định hƣớng cho ngành ngoại giao hai nƣớc triển 

khai các hoạt động của mình. Hai bên phối hợp với nhau và trao đổi 

thông tin, kinh nghiệm về hoạt động quốc tế và khu vực. Cũng 

trong giai đoạn này, hai Bộ Ngoại giao đã tiến hành ký kết các 

hiệp định hợp tác dài hạn, tổ chức giao lƣu và ký thoả thuận phối 

hợp hoạt động giữa hai bên; hỗ trợ nhau tổ chức các hội nghị cấp 

cao ASEAN tại Viêng Chăn. 

Về đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ ngoại giao, Việt Nam và Lào đã 

tiến hành từ nhiều năm trƣớc đổi mới tại hai nƣớc. Đến thời kỳ đổi 

mới, công tác này càng đƣợc mở rộng và nâng cao ở trình độ đại 

học và trên đại học. 

Các hoạt động nói trên đều đạt hiệu quả tốt, tác động tích cực 
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đối với sự phát triển của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam. 

4. Đặc điểm của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam 

a) Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ 

quan hệ truyền thống lên quan hệ đặc biệt 

Việt Nam và Lào là hai nƣớc láng giềng. Trong lịch sử chế độ 

phong kiến, điểm nổi bật về quan hệ giữa hai dân tộc và mối bang 

giao giữa các triều đại là thân thiện, hữu hảo; không có sự áp bức 

và nô dịch nhau, không có hiềm khích dân tộc, mặt khác, lại đã 

từng giúp đỡ nhau trong nhiều cuộc đấu tranh chống xâm lƣợc. 

Nhân dân cƣ trú tại hai bên biên giới Việt Nam, Lào thƣờng qua lại 

trao đổi sản vật hàng hoá và giao lƣu, thăm viếng, do họ là những 

ngƣời cùng dòng họ. 

Từ nửa sau thế kỷ XIX, hai nƣớc đều bị thực dân Pháp xâm 

lƣợc và đặt dƣới sự thống trị của chế độ thuộc địa. Chúng thi hành 

chính sách bóc lột rất nặng nề bằng thuế khoá, kể cả thuế thân thời 

phong kiến mà cách mạng Pháp đã xoá bỏ, nhƣng chúng vẫn áp 

dụng tại Đông Dƣơng1.  

Thực dân Pháp còn ra sức vơ vét tài nguyên khoáng sản, nông 

sản, lâm sản; độc chiếm thị trƣờng mua bán hàng hoá, cƣớp đoạt 

ruộng đất của nông dân, chiếm đoạt nguồn nhân công rẻ mạt. Đồng 

thời, chúng chèn ép sự phát triển kinh tế của các dân tộc tại Đông 

Dƣơng. Bên cạnh đó, chúng thi hành chính sách đầu độc ngƣời Đông 

Dƣơng bằng rƣợu cồn, thuốc phiện đi liền với thủ đoạn làm ngu dân 

và đàn áp khốc liệt những ngƣời yêu nƣớc đấu tranh chống chế độ 

                                                
1. Riªng ë ViÖt Nam, thêi nhµ NguyÔn, tríc khi bÞ Ph¸p chiÕm, sè 

tiÒn thuÕ mçi n¨m kho¶ng 30 triÖu ph¬r¨ng, ®Õn thêi Toµn quyÒn §ume 

(nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX vµ ®Çu thÕ kû XX) ®· t¨ng lªn 90 triÖu 

ph¬r¨ng. Xem ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam: LÞch sö ViÖt Nam, 1858 - 

1945, Nxb. Khoa häc x· héi, Hµ Néi, 2004, t.II, tr.129. 
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thuộc địa hà khắc, khiến “nhà tù nhiều hơn trƣờng học”. 

Nhân dân hai nƣớc Việt Nam, Lào vốn có truyền thống yêu 

nƣớc, kiên cƣờng chống ngoại xâm, căm ghét chế độ thuộc địa 

đã liên tục nổi dậy và ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng chống kẻ 

thù chung. 

Từ khi phong trào Cần Vƣơng bùng nổ dƣới ngọn cờ yêu nƣớc 

của Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết (tháng 7 năm 1885) đến 

những năm 20 thế kỷ XX, diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa và các hoạt 

động đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Nhiều phong trào trong số đó 

nhận đƣợc sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Lào tại vùng sát biên giới 

Lào - Việt chạy dài từ Hạ Lào, Trung Lào lên Thƣợng Lào. Đặc biệt, 

trong những năm đầu thế kỷ XX, cuộc khởi nghĩa của ngƣời Lào do 

ông Kẹo và ông Cômmađăm lãnh đạo (kéo dài từ năm 1901 đến 

1937) đã phối hợp với nghĩa quân dân tộc Xơđăng ở Tây Nguyên 

(Việt Nam) do tù trƣởng Irê lãnh đạo cùng tấn công phá vỡ đồn canh 

Công cơ tu của thực dân Pháp (ngày 27 tháng 5 năm 1901). 

Các phong trào đó bị chính quyền thực dân đàn áp, dập tắt. 

Song mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào trong 

những năm đầu chống sự xâm lƣợc và ách áp bức, bóc lột của thực 

dân Pháp cũng cho thấy nhận thức của hai dân tộc về xây dựng 

khối đoàn kết đấu tranh đã trở thành một nhu cầu khách quan cấp 

bách. Việc xác định con đƣờng cứu nƣớc đúng đắn và mối quan hệ 

đoàn kết giữa các dân tộc trên bán đảo Đông Dƣơng vẫn là những 

nhiệm vụ đặt ra cho các nhà lãnh đạo phong trào yêu nƣớc và cách 

mạng tại xứ này. 

Chính Nguyễn ái Quốc, với lòng yêu nƣớc nồng nàn và nghị lực 

phi thƣờng vƣợt lên mọi khó khăn, gian khổ, đã tự mình khám phá 

thế giới tƣ bản chủ nghĩa và các dân tộc thuộc địa, nhằm phát hiện 

chân lý cứu nƣớc. Bằng cách đó, Ngƣời tiếp nhận và vận dụng chủ 

nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Đông Dƣơng để xác định 
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con đƣờng giải phóng các dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia theo 

quỹ đạo cách mạng vô sản. Ngƣời chỉ đạo Hội nghị thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, đến tháng 10 cùng năm đổi 

tên thành Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, lãnh đạo cách mạng Đông 

Dƣơng. Những sự kiện trên đƣa quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam từ truyền thống lên quan hệ đặc biệt. 

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam gắn kết bền 

chặt, thuỷ chung, trong sáng hai dân tộc Việt Nam, Lào, trải qua 

nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh gian khổ vì độc lập, 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 nhiều thắng lợi vĩ đại 

của Việt Nam và Lào trong đấu tranh giành chính quyền, kháng 

chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lƣợc và tiến hành 

thành công sự nghiệp đổi mới đƣa hai nƣớc cùng phát triển theo 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

b) Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Chủ 

tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng 

chí Cayxỏn Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh 

đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân cách mạng 

Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam 

Vào nửa sau những năm 20 thế kỷ XX, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc 

phát hiện tính tất yếu và phƣơng pháp hữu hiệu để nhân dân Đông 

Dƣơng lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, giành độc 

lập, tự do nhƣ trên đã viết. Trên các chặng đƣờng phát triển của 

cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc 

tiếp tục đƣa ra những quyết định quan trọng nhằm thắt chặt quan hệ 

đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và dẫn đƣờng 

cho khởi nghĩa tháng Tám 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lƣợc thu đƣợc thắng lợi. 
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Những quan điểm và chủ trƣơng của Ngƣời đƣợc lãnh đạo và 

nhân dân Việt Nam, Lào lĩnh hội, thực hiện nhƣ: giúp bạn là mình 

tự giúp mình; đem sức ta mà tự giải phóng cho ta; Việt, Lào đoàn 

kết, trƣờng kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh; thà hy sinh tất cả, 

chứ nhất định không chịu mất nƣớc, nhất định không chịu làm nô 

lệ; không có gì quý hơn độc lập tự do... đã là ánh sáng và nguồn 

cổ vũ nhân dân Việt Nam, Lào chiến đấu và chiến thắng. Trong 

thời kỳ đổi mới, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên những giá 

trị cao quý, chỉ đƣờng cho hai Đảng và hai dân tộc Việt Nam, Lào 

tiến bƣớc. 

Trong tƣ tƣởng, tình cảm của mình, lãnh tụ Hồ Chí Minh coi 

nhân dân Lào cũng nhƣ đồng bào của mình. Tại Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam, tháng 6 năm 1959, 

Ngƣời nói: Đồng bào (tức nhân dân Lào - BBS) đói, ta phải giải 

quyết sớm hơn. Phải săn sóc chu đáo... Trƣớc mắt chú ý gạo, muối. 

Lãnh tụ Hồ Chí Minh rất chú trọng những vấn đề cơ bản của cách 

mạng Lào nhƣ: công tác xây dựng đảng về tƣ tƣởng, tổ chức và cán 

bộ. Ngƣời vừa góp ý kiến, vừa trực tiếp chỉ đạo nhiều hoạt động 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào 

để cùng thực hiện... Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã từng trân 

trọng viết về công lao của Ngƣời đối với cách mạng Lào: “Tƣ 

tƣởng và tình cảm của Bác là ngọn đuốc soi đƣờng, là nguồn cổ vũ 

sức mạnh đoàn kết đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào chúng 

tôi. Từ ngày cách mạng Lào còn trứng nƣớc cho đến lúc đã trƣởng 

thành, Bác Hồ luôn quan tâm dẫn đƣờng chỉ lối”1. 

Tiếp thụ ý kiến chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ƣơng 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, đội ngũ cán bộ Đảng, Mặt trận, Chính 

                                                
1. Bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ Cayxán Ph«mvih¶n, b¸o Nh©n d©n 

ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1990, tr.1, 3. 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 806 

phủ kháng chiến của Lào và Việt Nam luôn luôn sát cánh bên nhau 

trao đổi ý kiến, xác lập chủ trƣơng, biện pháp tiến hành các nhiệm vụ 

chung của quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Phƣơng pháp 

hoạt động đó ngày càng đƣợc phát huy, cải tiến và phát triển, nhất là 

khi thực hiện những nhiệm vụ lịch sử quan trọng nhƣ: khởi nghĩa 

tháng 8 năm 1945; xây dựng khu kháng chiến trong kháng chiến 

chống Pháp; xây dựng căn cứ địa trung ƣơng của cách mạng Lào 

trong giai đoạn chống Mỹ; những chiến dịch lớn diễn ra trên đất Lào 

có tác động tích cực trực tiếp tới chiến trƣờng Việt Nam; Hội nghị 

thành lập Mặt trận Lào ítxalạ và Chính phủ kháng chiến Lào ítxalạ... 

Khi Đảng Cộng sản Đông Dƣơng phát triển thành ba đảng từ sau Đại 

hội lần thứ II của Đảng (1951), Trung ƣơng Đảng Nhân dân cách 

mạng Lào và Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thắt chặt 

và mở rộng quan hệ đặc biệt trong quá trình lãnh đạo hai dân tộc tiến 

hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc lâu dài (21 

năm), ác liệt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đƣợc thể 

hiện ở các lĩnh vực thống nhất chủ trƣơng chiến lƣợc, sách lƣợc đấu 

tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị, binh vận, ngoại giao, xây 

dựng lực lƣợng kháng chiến; giúp đỡ lẫn nhau trong tác chiến, giao 

thông vận tải, trong kinh tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo cán bộ... 

Thời kỳ hai nƣớc Việt Nam, Lào sau khi hoàn thành thắng lợi 

sự nghiệp chống ngoại xâm, những bản chất tốt đẹp của quan hệ 

đặc biệt lại đƣợc mở rộng và phát triển lên tầm cao mới, bên cạnh 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các lĩnh vực khác nhƣ kinh tế, tài 

chính, đào tạo cán bộ, nhân lực, hợp tác ngoại giao theo hƣớng đa 

phƣơng hoá, đa dạng hoá, hội nhập khu vực và quốc tế, hợp tác 

nghiên cứu khoa học và lý luận chính trị... càng phát triển. 

c) Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là sự 

nghiệp của nhân dân Việt Nam, Lào 

Hoạt động lý luận và tổ chức thực tiễn của lãnh tụ Nguyễn ái 
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Quốc từ những năm 20 thế kỷ XX đã mở đƣờng tiến tới hình thành 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, lấy nền tảng là 

sức mạnh đoàn kết to lớn của nhân dân hai nƣớc đƣợc khơi dậy nhƣ 

Ngƣời đã chỉ dẫn trong tác phẩm “Đường cách mệnh”: “Dân khí 

mạnh, thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại”1. 

ý nghĩa và giá trị quý báu của luận điểm ấy đã đƣợc đồng chí 

Cayxỏn Phômvihản, Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

Nhân dân cách mạng Lào khẳng định trong Điếu văn truy điệu Chủ 

tịch Hồ Chí Minh: “Dù ở đâu và lúc nào Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 

luôn luôn nhắc nhở những ngƣời cách mạng là muốn làm cách mạng 

thắng lợi thì phải đoàn kết trong nội bộ Đảng, phải đoàn kết toàn 

dân. Đồng chí đã nói là ba dân tộc Việt Nam, Khơme, Lào phải đoàn 

kết để cùng nhau đấu tranh, đồng thời phải đoàn kết rộng rãi với các 

dân tộc bị áp bức trên thế giới, kết hợp chặt chẽ tinh thần yêu nƣớc 

chân chính với tinh thần quốc tế vô sản, đó là sức mạnh hùng hậu để 

đấu tranh với địch, đƣa thắng lợi lại cho cách mạng. Đây là lời giáo 

huấn rất quý báu mà những ngƣời cộng sản chúng ta phải ghi nhớ và 

thực hiện thật đúng đắn”2. 

Những mục tiêu phấn đấu của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam bao quát những nguyện vọng tha thiết của nhân 

dân Việt Nam và Lào. Đó là đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng chống kẻ 

thù đế quốc xâm lƣợc và tay sai của chúng, giành độc lập, tự do cho 

dân tộc và nhân dân hai nƣớc, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, 

hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia. 

Nhân dân hai nƣớc cũng hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh soi đƣờng, chỉ có Đảng Cộng sản 

                                                
1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.5, tr.274. 
2. Cayxán Ph«mvih¶n: “§iÕu v¨n truy ®iÖu Chñ tÞch Hå ChÝ Minh”, 

xem TËp san XÎng v¸ vµng (¸nh s¸ng), sè 19 (sè ®Æc biÖt), th¸ng 9 n¨m 

1969 cña MÆt trËn Lµo yªu níc. 
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chân chính với đƣờng lối cách mạng và phƣơng pháp đoàn kết chân 

thành, tôn trọng quyền độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia, dân tộc 

mới có thể thực hiện những nguyện vọng đó. 

Xuất phát từ nhận thức chính trị và niềm tin ấy mà nhân dân hai 

nƣớc đã không quản gian khổ, hy sinh, đóng góp sức ngƣời, sức 

của để thực hiện những mục tiêu của quan hệ Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam. Trong gần một thế kỷ qua, họ chung sức, chung 

lòng, vừa xây dựng lực lượng, vừa anh dũng, sáng tạo, giữ vững 

mục tiêu cách mạng, đương đầu với nhiều kẻ thù hùng mạnh và 

giành thắng lợi hoàn toàn, mà không tính thiệt hơn, chỉ dành cho 

nhau sự quý mến, trân trọng và biết ơn sâu nặng. 

Truyền thống tốt đẹp đó tiếp tục đƣợc phát huy trên trận tuyến bảo 

vệ và xây dựng Tổ quốc trên con đƣờng đổi mới của hai nƣớc. 

d) Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mang 

tính xuyên suốt, toàn diện và bền vững 

Dân tộc độc lập, nhân dân đƣợc hƣởng quyền tự do, hạnh phúc, 

đất nƣớc giàu mạnh theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu 

song trùng của hai dân tộc Việt Nam, Lào. Đó cũng là phƣơng 

hƣớng, là động lực xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài của hai dân tộc, quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là nhân tố xuyên suốt các 

chặng đƣờng, bƣớc trƣớc chuẩn bị cho bƣớc sau nối tiếp phát triển, 

từ đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân, đế 

quốc xâm lƣợc đến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nƣớc với nhiều 

gian khổ và hy sinh để đi tới những kỳ tích lịch sử của hai nƣớc 

Việt Nam, Lào. 

Mỗi thời kỳ lịch sử tƣơng ứng với một nhiệm vụ chiến lƣợc 

cách mạng của hai nƣớc và gắn bó chặt chẽ với sự vận động của 

quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trên các lĩnh vực tƣ 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 809 

tƣởng, đƣờng lối, chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, xã hội, 

giáo dục, văn hoá. Tuy mỗi thời kỳ có những nhiệm vụ trọng tâm, 

song nhìn tổng thể, vẫn nhận rõ tính toàn diện, phong phú mang 

bản chất cách mạng, nhân văn trong tƣ tƣởng và hoạt động thực 

tiễn, trong lý trí và tình cảm thắm thiết của hai dân tộc. 

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều 

thay đổi của lịch sử và những mƣu đồ phá hoại của nhiều thế lực thù 

địch từ bên trong và bên ngoài, vẫn giữ nguyên tính bền vững và sức 

mạnh phi thƣờng của nó. Các kỳ tích do hai dân tộc lập nên trong 

Cách mạng tháng Tám 1945, trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc, cùng thành tựu có ý nghĩa lịch sử của 

sự nghiệp đổi mới đều là minh chứng hùng hồn về độ bền vững của 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Tất cả các nhân tố ấy đều lắng đọng, kết tinh và qua kiểm nghiệm 

trên nhiều bƣớc đƣờng gian khó, hiểm nghèo để biến quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thành giá trị văn hoá nhân văn 

trƣờng tồn và phát triển cùng thời gian, là tài sản thiêng liêng, cao quý 

nhất cho mọi thế hệ nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào. 

Ngọn nguồn giá trị đó là do nhận thức của các thế hệ lãnh đạo 

và nhân dân hai nƣớc về quy luật sống còn của quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đối với vận mệnh hai dân tộc; về 

những quan điểm lý luận, tƣ tƣởng và phƣơng pháp xây dựng, phát 

triển quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam dựa trên nguyên tắc 

dân tộc tự quyết đƣợc thể hiện ở lời dạy của lãnh tụ Hồ Chí Minh: 

“Giúp bạn là mình tự giúp mình”, tuyệt đối tôn trọng chủ quyền của 

bạn, giúp bạn để bạn mạnh lên và tự giải quyết các nhiệm vụ cách 

mạng của dân tộc mình, không đƣợc áp đặt, làm thay... Dƣới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, cán bộ và nhân dân hai 

nƣớc đều chấp hành đúng tƣ tƣởng chỉ đạo và nguyên tắc hoạt động 
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đó trong quan hệ hai nƣớc. Căn cứ vào thực tế lịch sử lâu dài của 

quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Tổng Bí thƣ Đảng Nhân 

dân cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản đã phân tích, đánh giá và 

khắc hoạ sâu sắc những nét tiêu biểu, điển hình về tính toàn diện, 

xuyên suốt, bền vững của mối quan hệ đó: “Việt Nam đã giúp Lào 

từ khi có Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, nhất là từ năm 1945, Việt 

Nam đã có quân tình nguyện ở Lào và liên tục giúp Lào tiến hành 

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

thắng lợi ngày nay. Có thể nói không lúc nào các đồng chí không ở 

bên cạnh chúng tôi, những lúc cách mạng gặp khó khăn, gay go 

nhất, đều có mặt các đồng chí. Các đồng chí đã giúp tận tình không 

nề hà gì, không tiếc xƣơng máu con em mình. Nhƣ Bác Hồ đã nói 

giúp Lào là vì nghĩa vụ đối với dân tộc mình và nhiệm vụ quốc tế, 

các đồng chí đã làm đƣợc cả hai việc. Điều quý báu nhất, thành 

công lớn nhất của các đồng chí là đã giúp cho Lào, tạo cho Lào 

những nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi cuối cùng của cách 

mạng. Đó là các đồng chí giúp hình thành nên lực lƣợng chính trị, 

lực lƣợng vũ trang, hình thành nên Mặt trận dân tộc thống nhất, 

giúp giành, giữ và xây dựng khu giải phóng. Nhƣng điều quan 

trọng nhất là các đồng chí đã giúp xây dựng đảng Mác - Lênin chân 

chính. Trong tình hình phức tạp hiện nay không có đảng Mác - 

Lênin thì cách mạng không thể thắng lợi đƣợc. Nhờ sự giúp đỡ 

của các đồng chí mà đội ngũ cán bộ, đảng viên chúng tôi đã phát 

triển từ ít đến nhiều. Đến nay, cán bộ chúng tôi đã tiến bộ một bƣớc 

dài, tự đảm đƣơng đƣợc nhiều mặt công việc so với trƣớc. Tinh 

thần tự lực, tự cƣờng tiến lên một bƣớc sâu hơn. Các đồng chí cũng 

giúp chúng tôi đặt quan hệ với các đảng anh em, mở rộng quan hệ 

quốc tế của Đảng, và do đó, địa vị quốc tế của Đảng chúng tôi đƣợc 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 811 

nâng cao”1. 

Về phía Việt Nam, tại cuộc mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 30 năm ngày ký Hiệp ƣớc 

hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Tổng Bí thƣ Nông Đức Mạnh nói: 

“Trong quá trình cùng nhân dân các bộ tộc Lào sát cánh bên nhau, 

chia ngọt sẻ bùi, đùm bọc, thƣơng yêu giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân 

Việt Nam luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của Việt 

Nam trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trƣớc đây cũng 

nhƣ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nƣớc ngày nay đều gắn 

liền với tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của nhân 

dân các bộ tộc Lào anh em. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nƣớc 

và nhân dân Việt Nam, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành và 

sâu sắc nhất đối với Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân các bộ tộc Lào anh 

em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đó”2. 

Với niềm tin sắt đá ở sự phát triển bền vững của quan hệ đặc biệt 

Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn, 

Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã 

phát biểu tại cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày thiết 

lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào và 30 

năm ngày ký Hiệp ƣớc hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà Dân 

chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 

“Trên cơ sở các nguyên tắc và kinh nghiệm cũng nhƣ truyền 

                                                
1. Biªn b¶n héi ®µm gi÷a §oµn ®¹i biÓu cÊp cao §¶ng Lao ®éng ViÖt 

Nam vµ §oµn ®¹i biÓu cÊp cao §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo, t¹i §å 

S¬n, tõ ngµy 10 ®Õn 14 th¸ng 12 n¨m 1973. Tµi liÖu lu t¹i Ban §èi 

ngo¹i §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. 
2. N«ng §øc M¹nh: “Kh«ng ngõng cñng cè vµ t¨ng cêng mèi quan 

hÖ h÷u nghÞ truyÒn thèng, t×nh ®oµn kÕt ®Æc biÖt vµ hîp t¸c toµn diÖn 

ViÖt Nam - Lµo”, b¸o Nh©n d©n, ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2007. 
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thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, chúng ta sẽ tăng cƣờng 

hợp tác mọi mặt, khuyến khích các tổ chức Đảng, Nhà nƣớc, bộ, 

ngành, địa phƣơng, tổ chức quần chúng và các đơn vị kinh tế - 

doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ, làm cho quan hệ hợp tác Lào và 

Việt Nam đi vào thực chất, phù hợp với đƣờng lối đổi mới và vì 

sự phát triển phồn vinh của cả hai nƣớc, vì sự nghiệp hoà bình, 

hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”1. 

III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ 

1. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là nhân 

tố cơ bản tạo nên sức mạnh vô địch của hai dân tộc Việt Nam, 

Lào 

Dƣới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh và hoạt động thực tiễn của các lực lƣợng cách mạng, quan hệ 

đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từng bƣớc đƣợc 

xây dựng và phát triển, là nhân tố cơ bản gắn bó hai dân tộc, tạo nên 

sức mạnh vô địch chiến thắng mọi kẻ thù, khắc phục nhiều khó khăn, 

trở lực trên con đƣờng cách mạng. Đó là quá trình hai dân tộc tự 

nguyện đến với nhau trên cơ sở cùng giác ngộ lý tƣởng cách mạng 

giải phóng dân tộc, giành tự do, hạnh phúc cho nhân dân, xác lập 

quyền bình đẳng dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau tự vƣơn lên và trƣởng 

thành. Đó cũng là những chặng đƣờng nhân dân hai nƣớc vƣợt qua 

nhiều khác biệt về phong tục tập quán và những hậu quả chia rẽ 

Việt Nam, Lào do kẻ thù gây ra, để đi tới đồng tâm nhất trí, kề vai 

sát cánh cùng chống kẻ thù chung. 

Biết bao tấm gƣơng chịu đựng khó khăn, gian khổ và tự nguyện 

                                                
1. Chummaly Xaynhaxán: “T×nh ®oµn kÕt ®Æc biÖt vµ hîp t¸c toµn 

diÖn Lµo - ViÖt Nam lµ tµi s¶n v« gi¸ cña hai d©n téc”, b¸o Nh©n d©n, 

ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2007.  
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hy sinh cho nhau của cán bộ, bộ đội và nhân dân hai nƣớc để sự 

nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam, Lào giành thắng lợi 

đã diễn ra và trở thành lẽ sống của họ. Đây là một nhân tố cơ bản 

tạo nên mọi thắng lợi của những mục tiêu đấu tranh cách mạng mà 

hai dân tộc cùng hợp sức thực hiện. 

Nét nổi bật có tác dụng giáo dục nhân dân hai nƣớc là lòng 

trung thành của các nhà lãnh đạo Việt Nam, Lào đối với quan hệ 

đặc biệt Việt Nam - Lào và quan hệ Việt Nam, Lào và Campuchia 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chúng ta kháng chiến, dân tộc 

bạn Miên, Lào cùng kháng chiến. Bọn thực dân Pháp và bọn can 

thiệp Mỹ là kẻ thù của ta và của dân tộc Miên, Lào. Vì vậy, ta 

phải ra sức giúp đỡ anh em Miên, Lào, giúp đỡ kháng chiến Miên, 

Lào; và tiến đến thành lập Mặt trận thống nhất các dân tộc Việt - 

Miên - Lào”1. 

Về phía Lào, trong những tình huống rất khó khăn và phức tạp 

của cách mạng, các nhà lãnh đạo, đại biểu cho ý chí của nhân dân 

Lào, đã thể hiện rõ sự kiên định của mình đối với quan hệ đặc biệt 

Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Hai sự kiện sau đây đã biểu thị 

phẩm chất, bản lĩnh ấy của họ. 

Một là, cuối năm 1949, Chính phủ Khăm Mạo đầu hàng thực 

dân Pháp, chỉ còn Hoàng thân Phếtxarạt và Hoàng thân 

Xuphanuvông vẫn giữ lập trƣờng chống đế quốc Pháp xâm lƣợc. 

Lúc bấy giờ Hoàng thân Xuphanuvông tổ chức cuộc họp báo, ra 

tuyên bố: “Tôi không đồng tình với những ngƣời trong Chính phủ 

trở về đầu hàng kẻ thù. Tôi sẽ cùng với nhân dân Lào, nhân dân 

Việt Nam, nhân dân Campuchia tiến hành cuộc đấu tranh cứu nƣớc 

cho đến thắng lợi hoàn toàn”2. 

                                                
1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.6, tr.174. 
2, 2, 3. Phumi V«ngvichÝt: Nhí l¹i ®êi t«i trong qu¸ tr×nh lÞch sö ®Êt 

níc Lµo, S®d, tr.59, 58-59, 62. 
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Hai là, cũng vào khoảng thời gian đó, Khăm Mạo lôi kéo đồng 

chí Phumi Vôngvichít đang làm chủ tịch Khu 1, Khu 2 của khu 

kháng chiến Tây Bắc Lào theo chúng đầu hàng Pháp. Đồng chí trả 

lời: “Chúng tôi không đồng ý về với Pháp, vì làm nhƣ thế là đầu 

hàng kẻ thù và Tổ quốc ta sẽ không bao giờ giành đƣợc độc lập”2. 

Đồng thời, đồng chí cũng kịch liệt bác bỏ những luận điệu của 

chúng - đòi không hợp tác với Việt Nam: “Nếu nhƣ vậy thì các anh 

nhất định không bao giờ thắng lợi. Vì các anh lấy tiền của, vũ khí, 

trang bị, kinh nghiệm ở đâu ra để chống Pháp? Nếu các anh không 

hợp tác với nƣớc đang đánh kẻ thù chung thì các anh không bao giờ 

thắng lợi và không bao giờ độc lập. Nhƣ vậy tôi thấy con đƣờng 

các anh đi là tách khỏi Việt Nam để đi đầu hàng thực dân Pháp, do 

đó tôi không đi theo cùng đƣờng với các anh”3. 

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nảy sinh, 

phát triển trong sự trùng hợp mục tiêu cách mạng và tình nghĩa của 

hai dân tộc láng giềng ruột thịt là độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội; bình đẳng, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó đã 

trở thành động lực mạnh mẽ, vƣợt lên mọi thử thách trên các chặng 

đƣờng cách mạng, là cội nguồn sáng tạo trong chiến đấu và lao 

động, nhân lên sức mạnh đoàn kết, hợp tác giữa hai bên để chiến 

thắng các kẻ thù lớn mạnh, hung bạo; phá vỡ những mƣu đồ chia 

rẽ, phá hoại của các thế lực xâm lƣợc, thù địch, phát hiện con 

đƣờng đổi mới thích hợp cho hai nƣớc. Do vậy, những thắng lợi 

quan trọng nhất của hai dân tộc đánh dấu những bƣớc ngoặt lịch sử 

của mình nhƣ Cách mạng tháng Tám 1945; kháng chiến chống 

Pháp, tháng 7 năm 1954; chống Mỹ năm 1975 và mở đầu sự nghiệp 

đổi mới năm 1986, hầu nhƣ diễn ra song hành. 

2. Đứng ở vị trí chiến lược của vùng Đông Nam á, nơi đối 

đầu quyết liệt giữa phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, 
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hoà bình và tiến bộ xã hội với các thế lực xâm lược, khối đại 

đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trở thành lực lượng 

nòng cốt, chặn đứng, làm thất bại những mưu đồ và hành động 

của kẻ thù, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường hoà bình, 

hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam á 

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải 

phóng dân tộc ở các nƣớc thuộc địa vùng Đông Nam á phát triển 

mạnh. Nhiều nƣớc đã giành đƣợc độc lập, bƣớc vào thời kỳ xây 

dựng, phát triển kinh tế - xã hội. 

Việt Nam và Lào tuy đã giành đƣợc độc lập, nhƣng ngay sau 

đó, bị quân đội Pháp kéo tới xâm lƣợc. Chúng đã vấp phải sự chiến 

đấu kiên cƣờng của nhân dân Việt Nam và Lào cùng đứng trên một 

trận tuyến. Chiến tranh xâm lƣợc kéo dài và hiện rõ sự thất bại của 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tìm cách can thiệp và thay chân Pháp 

hòng áp đặt chủ nghĩa thực dân mới tại miền Nam Việt Nam và 

Lào từ sau khi Hiệp định Giơnevơ đƣợc ký kết (tháng 7 năm 1954). 

Mỹ tìm mọi cách lôi kéo nhiều nƣớc đồng minh của họ để thành lập 

liên minh quân sự chống phe xã hội chủ nghĩa và phong trào giải 

phóng dân tộc. Tại châu á, ngày 8 tháng 9 năm 1954, Mỹ thành lập 

“tổ chức Hiệp ƣớc Đông Nam á” (SEATO) nhằm ngăn chặn chủ 

nghĩa xã hội tràn qua vĩ tuyến 17 xuống Đông Nam á, đặt miền 

Nam Việt Nam, Lào, Campuchia nằm trong phạm vi bảo hộ của 

Mỹ. 

ở miền Nam Việt Nam, trong thập niên 1960, Mỹ áp dụng từ 

chiến lƣợc “Chiến tranh đặc biệt” đến chiến lƣợc “Chiến tranh cục 

bộ”, trực tiếp đƣa quân vào miền Nam Việt Nam và đánh phá miền 

Bắc, một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa, bằng không quân và 

hải quân. Tại Lào, Mỹ cũng thực hiện chiến lƣợc “Chiến tranh đặc 

biệt” và “Chiến tranh đặc biệt tăng cƣờng” với cƣờng độ ác liệt 
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ngày càng gia tăng. Bằng những hành động đó, đế quốc Mỹ biến 

cuộc chiến tranh này thành cuộc “đối đầu lịch sử” giữa họ với 

phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, phong trào xã hội chủ 

nghĩa và phong trào hoà bình, tiến bộ xã hội. 

Với sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam và ý chí đấu tranh kiên cƣờng, sáng tạo, quân dân Việt 

Nam, Lào đã đánh bại các chiến lƣợc chiến tranh xâm lƣợc của đế 

quốc Mỹ; đồng thời cũng làm thất bại những mƣu đồ của các thế 

lực thù địch gây chia rẽ, đối địch giữa ba nƣớc Việt Nam, Lào, 

Campuchia; góp phần tạo lập môi trƣờng hoà bình, hợp tác, hữu 

nghị giữa các quốc gia Đông Nam á. 

3. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một 

tấm gương mẫu mực, thuỷ chung, trong sáng, vững bền, chưa 

từng có trong quan hệ giữa các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự 

do, hoà bình và tiến bộ xã hội 

Trong lịch sử thế giới từ xƣa tới nay, đã xuất hiện nhiều hình 

thức liên minh, đồng minh, hợp tác hoặc hình thành các cộng động 

quốc gia với nhiều thể chế đa dạng trên nhiều lĩnh vực của đời sống 

xã hội. 

Riêng quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đƣợc gọi là 

quan hệ đặc biệt bởi khái niệm đó là sự tổng hợp, khái quát đúng 

đắn về truyền thống lịch sử, địa lý, về lý luận và thực tiễn của sự 

kết hợp nguyên tắc dân tộc tự quyết và tinh thần quốc tế vô sản 

trong sáng, chủ nghĩa nhân văn cao cả, tính tất yếu và quy luật dẫn 

tới thắng lợi và thành công của hai dân tộc Việt Nam, Lào. 

Nói cách khác, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

là khối đoàn kết chặt chẽ của hai dân tộc phấn đấu cho những lợi ích 

cơ bản và nguyện vọng chính đáng thiết tha nhất của nhân dân hai 

nước nhƣ trên đã viết, đó là niềm tin tất thắng của quan hệ Việt Nam 
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- Lào, Lào - Việt Nam thấm sâu vào lòng nhân dân hai nƣớc. 

Cảm nhận của đồng chí Phumi Vôngvichít sau khi đi khảo sát 

nhiều vùng ở Thái Lan, nơi ngƣời Lào và ngƣời Việt cùng tản cƣ 

sang để tránh sự tàn sát của quân đội Pháp và xây dựng lực lƣợng 

kháng chiến đầu năm 1946, cho chúng ta hiểu rõ điều đó: “Để thực 

hiện nhiệm vụ, tôi đề ra chƣơng trình đi những nơi cần thiết... Tôi 

đến Băng Cốc để gặp Chính phủ Lào độc lập sang tạm lánh ở đây 

và gặp đại biểu Việt Nam nhằm tìm hiểu cách thức tiến hành cuộc 

đấu tranh giải phóng đất nƣớc Lào...”. Sau khi đi xem xét tình hình 

tại nhiều nơi khác, đồng chí nhận xét: “Chuyến đi lần này đã giúp 

tôi có những nhận thức mới, mở tầm nhìn cho tôi vào con đƣờng 

cách mạng của dân tộc. Nó còn cho thấy nhân dân Lào ở khắp các 

miền đều đứng dậy đấu tranh chống bọn thực dân Pháp để giải 

phóng Tổ quốc khỏi ách thống trị thực dân và phong kiến thống trị 

thối nát. Một điều nữa mà tôi cũng thấy là khắp mọi nơi ở 

Campuchia hay ở Lào nếu có ngƣời Việt Nam thì họ đều hợp tác 

chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia chống kẻ thù 

chung là thực dân Pháp xâm lƣợc”... “Nhận thức rõ nhất là muốn 

làm cuộc kháng chiến chống quân thù ở Lào, chúng tôi phải hợp tác 

với ngƣời Việt Nam, đang thực hiện nhiệm vụ dƣới sự lãnh đạo của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh”1. 

Đối với hai dân tộc Việt Nam, 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. Nó vƣợt lên 

mọi thử thách để giữ trọn “Tình sâu hơn nƣớc Hồng Hà, Cửu Long” 

nhƣ Bác Hồ đã viết. Cùng mạch nguồn của tƣ duy trên, đồng chí 

Cayxỏn Phômvihản cho rằng, quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

                                                
1. Phumi V«ngvichÝt: Nhí l¹i ®êi t«i trong qu¸ tr×nh lÞch sö ®Êt níc 

Lµo, S®d, tr.49-50. 
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Nam “quý hơn ngọc quý nhất”, cần phải bảo vệ và phát huy mãi mãi. 

IV. BÀI HỌC LỊCH SỬ 

1. Xác định đúng đắn hệ thống quan điểm lý luận về mối 

quan hệ dân tộc và quốc tế trong thời đại mới giữ vai trò quan 

trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng, phát triển quan hệ 

đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

Trên con đƣờng khám phá chân lý cứu nƣớc, cứu dân, lãnh tụ 

Nguyễn ái Quốc đã từng biết quan điểm giải quyết vấn đề dân tộc 

thuộc địa do Tổng thống Mỹ Uynxơn (Wilson) nêu ra tại điểm 5 

Chương trình 14 điểm, công bố đầu năm 1918: “Giải quyết công tâm 

những vấn đề thuộc địa, chiếu cố các dân tộc bản xứ và các chính 

phủ”. Chƣơng trình đó đƣợc coi là nguyên tắc thảo luận tại Hội nghị 

hoà bình Vécxây (Pháp), năm 1919, của các nƣớc đế quốc chiến 

thắng đế quốc Đức trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 

với mục tiêu của Mỹ là tranh giành thuộc địa với các nƣớc đế quốc 

khác, tấn công nƣớc Nga Xôviết và nêu cao vai trò của Mỹ trong 

việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Nhân dịp đó, lãnh tụ Nguyễn ái 

Quốc thay mặt Nhóm những người Việt Nam yêu nước gửi tới Hội 

nghị bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm: 

“1. Tổng ân xá cho tất cả những ngƣời bản xứ bị án tù chính trị; 

2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dƣơng bằng cách cho ngƣời 

bản xứ cũng đƣợc quyền hƣởng những đảm bảo về mặt pháp luật 

nhƣ ngƣời Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm 

công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân 

dân An Nam; 

3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận; 

4. Tự do lập hội và hội họp; 

5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dƣơng; 
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6. Tự do học tập, thành lập các trƣờng kỹ thuật và chuyên 

nghiệp ở tất cả các tỉnh cho ngƣời bản xứ; 

7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật; 

8. Đoàn đại biểu thƣờng trực của ngƣời bản xứ, do ngƣời bản 

xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho nghị viện biết đƣợc 

những nguyện vọng của ngƣời bản xứ”1. 

Ngƣời viết rõ, đây chỉ là những yêu sách khiêm tốn trong khi 

chờ nguyên tắc dân tộc đƣợc hiện thực hoá, quyền tự quyết thiêng 

liêng của các dân tộc đƣợc thừa nhận thực sự. Ngƣời mong những 

yêu sách đó đƣợc các nƣớc Đồng minh, trong đó có Chính phủ Mỹ, 

ủng hộ nhƣng không nhận đƣợc ý kiến trả lời. Từ hiện tƣợng ấy, 

Ngƣời nêu rõ bản chất của chủ nghĩa Uynxơn về quyền dân tộc tự 

quyết trong bài “Cuộc kháng chiến” thuộc chủ đề Đông Dương 

(1923 - 1924): “Nhƣng sau một thời gian nghiên cứu và theo dõi, 

chúng tôi nhận thấy rằng “chủ nghĩa Uynxơn” chỉ là một trò bịp 

bợm lớn. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng 

được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp 

của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới”2. Điều cốt yếu 

của luận điểm này là sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với sự 

nghiệp giải phóng xã hội và giải phóng con ngƣời theo quy luật 

phát triển của xã hội loài ngƣời để đi tới chỗ “xuất hiện một liên 

hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi ngƣời là điều kiện cho sự 

phát triển tự do của tất cả mọi ngƣời”2 nhƣ Mác - Ăngghen viết 

trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Đó chính là định hƣớng 

phát triển của cách mạng Đông Dƣơng theo tinh thần cách mạng 

triệt để mà lãnh tụ Nguyễn ái Quốc xác định. 

Từ khi bị thực dân Pháp xâm lƣợc và thiết lập chế độ thuộc địa 

                                                
1, 2. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.1, tr.435-436, 416. 
2. C. M¸c vµ Ph. ¡ngghen: Toµn tËp, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 

1995, t.4, tr.628. 
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tại Việt Nam và Lào, nhân dân hai nƣớc đã giúp đỡ nhau chống kẻ 

thù chung. Song do chƣa xác định đƣợc những luận điểm cách 

mạng đúng đắn về mối quan hệ dân tộc và quốc tế, làm cơ sở xây 

dựng quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, nên mối 

quan hệ đó vẫn là quan hệ truyền thống. 

Với trách nhiệm cao đối với cách mạng Đông Dƣơng và năng 

lực sáng tạo lý luận cách mạng kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 

xuất những quan điểm cơ bản về cách mạng giải phóng dân tộc 

Việt Nam, Miên, Lào. Trong đó, bao hàm cả nội dung quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 

Cách mạng Đông Dƣơng là cách mạng giải phóng dân tộc 

theo con đƣờng cách mạng vô sản, đặt dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản. 

Sự nghiệp cách mạng của ba nƣớc Đông Dƣơng phải do nhân 

dân ba nƣớc Đông Dƣơng cùng đồng tâm, nhất trí tiến hành. Thắng 

lợi của sự nghiệp cách mạng đó sẽ hỗ trợ đắc lực cho công cuộc 

cách mạng của giai cấp vô sản Pháp. 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập 

đã thể hiện mối quan hệ dân tộc và quốc tế đúng đắn trong Sách 

lược vắn tắt: “trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam 

độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức 

dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp”1. 

Tiếp tục phát triển dòng tƣ duy về vấn đề trên, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã cống hiến thêm cho nhân dân ba nƣớc Đông Dƣơng một 

quan điểm mới, thống nhất với quan điểm của Hội nghị Trung ƣơng 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng lần thứ tám, tháng 5 năm 1941: các 

dân tộc Đông Dƣơng đều phải chịu chung một ách thống trị của 

phát xít Pháp - Nhật, cho nên phải đoàn kết lại đánh đuổi kẻ thù 

chung. Song Đảng phải hết sức tôn trọng và thi hành đúng quyền 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.2, tr.4-5. 
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“dân tộc tự quyết” đối với các nƣớc ở Đông Dƣơng. Sau khi giành 

đƣợc độc lập: “Sự tự do độc lập của các dân tộc sẽ đƣợc thừa nhận 

và coi trọng”1. 

Việt Nam giúp bạn Lào là thực hiện nghĩa vụ quốc tế với tinh 

thần “giúp bạn là mình tự giúp mình”. 

Những quan điểm trên thể hiện rõ ràng, đúng đắn nguyên tắc 

dân tộc tự quyết và chủ nghĩa quốc tế trong sáng mà nội dung chính 

yếu là mỗi dân tộc ở Đông Dƣơng có quyền tiến hành công cuộc 

đấu tranh giải phóng dân tộc, tự quyết định chế độ chính trị của 

quốc gia; có quyền lựa chọn con đƣờng xây dựng, phát triển đất 

nƣớc; có quyền bình đẳng, hợp tác với các dân tộc khác vì mục tiêu 

hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội; đồng thời tôn trọng độc 

lập, chủ quyền và an ninh của các dân tộc; ba nƣớc Việt Nam, Lào 

và Campuchia có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết chặt 

chẽ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo 

vệ đất nƣớc... Tất cả đều thể hiện rõ sự gắn kết và tác động tích cực 

giữa chủ nghĩa quốc tế trong sáng và chủ nghĩa yêu nƣớc chân 

chính trong tiến trình cách mạng của ba dân tộc; hoàn toàn xa lạ với 

chủ nghĩa sôvanh, dân tộc vị kỷ. 

Điều rất đáng trân trọng nữa là những quan điểm trên của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đƣợc các cơ 

quan lãnh đạo Đảng và Nhà nƣớc của hai dân tộc Việt, Lào quán 

triệt và vận dụng trong quá trình tạo dựng và phát huy sức mạnh 

của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Về phía Lào, Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào nhất trí khẳng định: 

“Sự thật đã chứng minh mỗi bƣớc đi đến thắng lợi của cách 

mạng Lào đều kết hợp chặt chẽ giữa sự nỗ lực cố gắng chủ quan 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, S®d, t.7, tr.113. 
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của Đảng ta, của dân tộc ta với sự giúp đỡ của phe xã hội chủ 

nghĩa, của mọi phong trào cách mạng dân tộc dân chủ và hoà bình 

thế giới, trong đó khối lực lƣợng liên minh chiến đấu giữa Đảng ta 

với Đảng Lao động Việt Nam luôn luôn là điều kiện cơ bản mà 

chúng ta rất coi trọng nhƣ một yếu tố thắng lợi”1. 

Nhấn mạnh giá trị của chủ nghĩa yêu nƣớc kết hợp với tinh thần 

quốc tế vô sản qua thực tiễn cách mạng Lào, đồng chí Cayxỏn 

Phônvihản nói: “Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta phải do 

nhân dân ta tự làm lấy. 

Đảng ta là một Đảng lãnh đạo cách mạng thực sự, do đó phải 

giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, mỗi một đảng có độc lập, tự 

chủ thì mới chứng minh một cách đầy đủ chủ nghĩa yêu nƣớc nồng 

nàn, kết hợp với tinh thần quốc tế vô sản chân chính. 

Căn cứ vào những điều nói trên, chúng ta mới vững vàng có 

đầy đủ tinh thần quyết chiến, quyết thắng”2. 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và thấu hiểu bản chất 

hai dân tộc Việt Nam, Lào, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Đông Dƣơng, Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã giải quyết hợp lý, hài hoà nguyên tắc dân tộc tự 

quyết và quan hệ quốc tế vô sản trong sáng, biến nó thành nền tảng 

tƣ tƣởng đúng đắn của hai dân tộc. Điều đó vừa là kinh nghiệm, 

vừa là lý luận của lãnh tụ Hồ Chí Minh, của hai Đảng, hai dân tộc 

Việt Nam, Lào cống hiến cho các dòng thác cách mạng thế giới. 

Từ đầu thập niên 90 thế kỷ XX, hai nƣớc Việt Nam và Lào 

đều thực hiện đƣờng lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp 

tác và phát triển, đa phƣơng hóa, đa dạng hóa; là bạn và đối tác 

                                                
1. Tµi liÖu lu t¹i ViÖn LÞch sö qu©n sù, ký hiÖu TK-937. 
2. Cayxán Ph«nvih¶n: Bµi nãi t¹i Héi nghÞ c¸n bé toµn quèc, ngµy 13 

th¸ng 5 n¨m 1974. 
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tin cậy của các nƣớc, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác 

quốc tế và khu vực Đông Nam á. Đồng thời, cần tiếp tục nâng 

cao hiệu quả quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

trên mọi lĩnh vực, giữ vững các quan điểm và nguyên tắc hợp tác 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng Nhân dân cách 

mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, coi đó là nhân 

tố bất biến trong ứng xử với mọi đổi thay, biến động của thế giới 

và khu vực. 

2. Xác định nội dung, phương thức xây dựng quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là cụ thể hoá hệ thống quan 

điểm lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về quan hệ quốc gia và 

quốc tế trong điều kiện cụ thể của hai nước để hướng dẫn hoạt 

động của Đảng, của hệ thống chính trị và quân, dân hai nước 

Việt Nam, Lào nhằm đạt tới mục tiêu cách mạng do hai bên xác 

lập 

Trên lĩnh vực này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Đông Dƣơng, kế tiếp là Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản 

Việt Nam đề xuất và lãnh đạo các cấp bộ đảng, hệ thống chính trị 

và nhân dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ xây dựng và phát triển 

quan hệ đặc biệt hai nƣớc Việt Nam, Lào theo tinh thần: 

Giúp bạn một cách vô tƣ, với cố gắng cao nhất của mình. 

Không đƣợc áp đặt, rập khuôn máy móc những kinh nghiệm và 

cách làm ở Việt Nam, không phù hợp với điều kiện cụ thể của bạn. 

Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam phê 

bình một đồng chí phụ trách cơ quan của Việt Nam giúp Lào đã tự 

ý đề ra kế hoạch và phổ biến xuống các cấp về phát động quần 
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chúng đấu tranh xoá bỏ chế độ cuông, lam1. Làm nhƣ vậy là không 

đúng với hoàn cảnh, điều kiện của bạn Lào và mang tính chất bao 

biện. Bộ Chính trị chỉ thị: đã sai thì phải kịp thời sửa sai, thu ngay 

chỉ thị và kế hoạch đã phổ biến. 

Giúp bạn để bạn tiến bộ và có thể tự làm lấy. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã từng căn dặn cán bộ Việt Nam đi làm nghĩa vụ quốc tế tại 

Lào: giúp nhiều nhất cũng chỉ đƣợc 1/10, còn tự lực là 9/10. 

Về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng và nhân dân 

hai nƣớc Việt Nam, Lào, các đồng chí lãnh đạo hai nƣớc đã nhiều 

lần khẳng định giá trị đặc biệt của mối quan hệ đó. Trong cuộc hội 

đàm giữa đại diện hai Trung ƣơng Đảng năm 1971, đồng chí 

Cayxỏn Phômvihản nói: “Sự giúp đỡ của Việt Nam ba năm qua là 

hết lòng hết sức, trong hoàn cảnh khó khăn nhƣng đã hết sức giúp 

đỡ, không tiếc xƣơng máu. Đó là điều rất quý, đã làm cho Đảng 

Lào, cách mạng Lào trƣởng thành, đặc biệt nhất là sự giúp đỡ về 

kinh nghiệm, đƣờng lối. Về mặt này, giữa hai Đảng ta sự nhất trí 

ngày càng cao chẳng những chiến lƣợc mà cả sách lƣợc nữa. Thay 

mặt Đảng Nhân dân Lào, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Đảng 

và nhân dân Việt Nam. 

Các đồng chí sang giúp, đã giữ đƣợc phƣơng châm hai Trung 

ƣơng đã bàn bạc với nhau, phƣơng pháp giúp nói chung cũng tốt. 

Tóm lại, trong việc giúp đỡ mặt tốt là cơ bản, tận tình, tuy Việt 

Nam có khó khăn nhƣng đã không tiếc gì với Lào, chính cái đó đã 

góp phần tăng cƣờng đoàn kết giữa hai Đảng. Đây là quan hệ đặc 

biệt trên thế giới không đâu có”2 (BBS nhấn mạnh). 

                                                
1. Cu«ng, lam: lµ chÕ ®é chóa ®Êt b¾t n«ng d©n ph¶i lao dÞch cho m×nh. 
2. TrÝch lîc mét sè ý kiÕn ph¸t biÓu cña anh B¶y* vµ anh Ba* t¹i 

cuéc héi ®µm gi÷a hai Trung ¬ng §¶ng, 1971, ViÖn LÞch sö §¶ng, Häc 

viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh. 

Anh B¶y: ®ång chÝ Cayxán Ph«mvih¶n; anh Ba: ®ång chÝ Lª DuÈn. 
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Cũng tại cuộc hội đàm này, đồng chí Lê Duẩn phát biểu: “Thay 

mặt Đảng Lao động Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ 

của Đảng Nhân dân Lào và của nhân dân Lào anh em đối với sự 

nghiệp chống Mỹ, cứu nƣớc của nhân dân chúng tôi. Đây là những 

lời nói chân thật tự đáy lòng. Chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí 

với sự hiểu biết sâu sắc mối quan hệ đặc biệt đã gắn bó hai Đảng, 

hai dân tộc Lào, Việt Nam chúng ta suốt 25 năm chiến đấu sống 

chết có nhau chống kẻ thù chung. Nhân dân Việt Nam hy sinh 

xƣơng máu cho cách mạng Lào, nhân dân Lào cũng hy sinh tính 

mạng và của cải để giúp đỡ cách mạng Việt Nam. Hai Đảng, hai 

dân tộc chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nếu chỉ thấy sự giúp đỡ của một 

bên là không đúng (BBS nhấn mạnh). Đảng chúng tôi luôn luôn 

giáo dục cho cán bộ, đảng viên Việt Nam hiểu rõ điều đó”1. 

Trong mối quan hệ công tác giữa cán bộ Việt Nam và cán bộ 

Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: 

“Thật thà đoàn kết về tinh thần và trong công tác; 

Thật thà tự phê bình và phê bình lẫn nhau; 

Cán bộ Việt Nam tuyệt đối tránh bao biện; 

Cán bộ Lào thì nên tránh khách khí”2 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam, Ngƣời thƣờng xuyên nhấn mạnh việc thực 

hiện tự phê bình của các tổ chức và cán bộ Việt Nam làm nghĩa vụ 

quốc tế tại Lào. 

Tại Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam, ngày 3 

tháng 6 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Về Lào, ta 

                                                
1. TrÝch lîc mét sè ý kiÕn ph¸t biÓu cña anh B¶y vµ anh Ba t¹i cuéc 

héi ®µm gi÷a hai Trung ¬ng §¶ng, 1971, Tµi liÖu ®· dÉn. 
2. Lêi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ghi t¹i b¶n Quy ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc cña cè 

vÊn vµ c¸n bé ViÖt Nam víi ChÝnh phñ vµ c¸n bé c¸ch m¹ng Lµo, ngµy 5 

th¸ng 5 n¨m 1953, Tµi liÖu lu t¹i ViÖn LÞch sö qu©n sù ViÖt Nam. 
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phải thấy phe đế quốc nó có cả một kế hoạch. Viện trợ Mỹ (cho phe 

hữu ở Lào - BBS) tính theo đầu ngƣời là cao nhất. 

Ta giúp (bạn Lào - BBS) không quán xuyến, thiếu liên tục phải 

giúp có tổ chức, giúp hết sức chặt chẽ, phải có kế hoạch giúp trƣớc 

mắt và giúp lâu dài. 

Đối với Lào, ta còn nóng vội, thấy thắng lớn, không nhìn hết 

khó khăn”.  

Thực hiện lời chỉ giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, noi theo tấm 

gƣơng tự phê bình, phê bình của Ngƣời, cơ quan lãnh đạo tối cao 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào 

đã nhiều lần nêu ý kiến tự phê bình và phê bình trong hội đàm giữa 

hai bên về những khuyết điểm của mình, của bạn; đồng thời trình 

bày phƣơng pháp khắc phục. Tại cuộc hội đàm năm 1971, đồng chí 

Cayxỏn Phômvihản sau khi nói về sự giúp đỡ hết lòng, hết sức của 

Việt Nam đối với Lào, đã nêu lên những nhận xét về sự giúp đỡ của 

Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ và hoạt động của đội ngũ 

chuyên gia: “Giúp xây dựng, đào tạo cán bộ về chính trị tƣơng đối 

đƣợc nhƣng chuyên môn chƣa đƣợc sâu, còn nặng bồi dƣỡng về 

những vấn đề trƣớc mắt, chƣa chú trọng đi vào bồi dƣỡng cơ bản, 

toàn diện để từng bƣớc anh em Lào tự làm chủ lấy. Còn coi nhẹ 

giúp xây dựng cán bộ chủ trì, cán bộ quản lý, chỉ đạo kinh tế. Giúp 

xây dựng cơ quan mới đƣợc phần giải quyết việc trƣớc mắt, chƣa đi 

sâu bồi dƣỡng cho anh em nắm đƣợc công việc một cách cơ bản, 

lâu dài, đủ sức làm tham mƣu cho Trung ƣơng...”. 

Về hoạt động của chuyên gia Việt Nam, đồng chí Cayxỏn cho 

rằng: “Đội ngũ chuyên gia sang giúp có hai loại: loại cũ đã 5, 7, 10 năm 

trở lên, nhiệt tình rất cao, gắn bó với cách mạng Lào, tin tƣởng vào 

khả năng cách mạng của nhân dân Lào, cán bộ Lào, hiểu biết tình 

hình, tâm lý của anh em Lào, phƣơng pháp cũng tốt, dễ thâm nhập, 

đoàn kết Lào - Việt tốt. Nhƣng bên cạnh đó có chỗ yếu là sức khoẻ 

kém... nhiều ngƣời không học tập đƣợc những vấn đề lý luận cơ 



             Ch¬ng Ix: thµnh qu¶, ý nghÜa vµ bµi häc... 827 

bản, công tác chuyên môn... nên hạn chế việc giúp. Anh em mới 

sang thì nhiệt tình cũng có, tốt, sức khoẻ đỡ hơn, đƣợc học tập bên 

nƣớc, nhƣng bên cạnh đó, có những chỗ yếu nhƣ chƣa hiểu nhiều 

tình hình Lào, có số chỉ biết kỹ thuật đơn thuần, tâm tƣ tình cảm 

anh em Lào không rõ. Đáng chú ý là về tƣ tƣởng có khi chƣa thật 

sự tin vào khả năng cán bộ và nhân dân Lào...”. 

“... Về phía chúng tôi, nói chung tin tƣởng sự giúp đỡ của Việt 

Nam, tin tƣởng các đồng chí Việt Nam, tích cực tranh thủ sự giúp 

đỡ của các đồng chí, học hỏi các đồng chí, do đó đã từng bƣớc 

trƣởng thành lên, đoàn kết với anh em Việt Nam tốt. Bên cạnh 

những ƣu điểm cũng có một số khuyết điểm: 

Khuyết điểm chính là còn ỷ lại, chƣa tích cực vƣơn lên, thực sự 

tự lực, làm chủ, có những bộ phận, những đồng chí chƣa thực sự 

tranh thủ sự giúp đỡ của các đồng chí Việt Nam. Chủ quan, nghĩ là 

đoàn kết Việt - Lào đã có sẵn từ lâu rồi, coi thƣờng chia rẽ của 

địch, không thƣờng xuyên giáo dục nội bộ nên có nơi đã xảy ra vấn 

đề. Mặt khác cũng chƣa tích cực giúp đỡ các đồng chí Việt Nam 

mọi điều kiện thuận lợi để làm nhiệm vụ”1. 

Theo ý kiến của đồng chí Cayxỏn Phômvihản, đề cập những 

ƣu, khuyết điểm trên là để đúc kết kinh nghiệm trong thời gian tới 

Việt Nam giúp Lào đạt hiệu quả cao hơn.  

Tiếp đó, đồng chí nêu ra cách giúp, đại ý: vấn đề vừa cơ bản, 

vừa lâu dài là Việt Nam giúp cho lực lƣợng cách mạng Lào 

trƣởng thành để ngƣời Lào có thể tự lực đƣợc, làm chủ đƣợc; giúp 

thế nào để củng cố, tăng cƣờng tình đoàn kết chiến đấu giữa hai 

Đảng, quân đội và nhân dân hai nƣớc ngày càng chặt chẽ. 

Nguyên tắc giúp là theo yêu cầu của Lào và khả năng của Việt 

Nam, tôn trọng chủ quyền của Lào, tạo điều kiện để Lào tự quyết 

                                                
1. TrÝch lîc mét sè ý kiÕn ph¸t biÓu cña anh B¶y vµ anh Ba t¹i cuéc 

héi ®µm gi÷a hai Trung ¬ng §¶ng, 1971, Tµi liÖu ®· dÉn. 
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định lấy, giúp toàn diện và có trọng điểm, giúp trƣớc mắt và lâu 

dài, giúp xây dựng đảng và đào tạo cán bộ... 

Đối với chuyên gia sang giúp, cần chất lƣợng là chính, số lƣợng 

vừa phải và làm thế nào giáo dục anh em nhƣ lời Bác Hồ: anh em 

chuyên gia sang bên đó phải tin tƣởng nhân dân Lào, tin tƣởng khả 

năng cán bộ Lào, tôn trọng chủ quyền của Lào... 

Cần giúp theo phƣơng pháp, cán bộ Lào nêu vấn đề trƣớc, hay 

cán bộ Việt Nam nêu vấn đề trƣớc, vừa gợi mở, vừa bồi dƣỡng 

từng bƣớc, từ những vấn đề trƣớc mắt đến những vấn đề lâu dài, 

từ đơn giản đến phức tạp một cách thoải mái nhằm phát huy tinh 

thần cố gắng suy nghĩ và nêu ý kiến của mình, qua đó mà bồi 

dƣỡng nâng cao trình độ của cán bộ Lào. Nhƣ vậy, vừa đƣợc việc, 

vừa đƣợc con ngƣời. 

Đáp lời đồng chí Cayxỏn Phômvihản, đồng chí Lê Duẩn nói: 

“Làm cách mạng ở Lào cũng nhƣ làm cách mạng ở Việt Nam, chỉ 

sợ anh em làm sai. Trong Đảng, trong nƣớc chúng tôi, có làm sai 

cũng là việc nội bộ, sang Lào làm sai là ngƣời Việt Nam làm sai. 

Điều rất tốt, rất quý là các đồng chí Lào đã bỏ qua cho nhiều lắm. 

Nhƣng về phía mình, chúng tôi cũng cần soát xét lại, ai tốt, tình 

nguyện thì để ở lại, ai không tốt, không tình nguyện thì cho về 

chiến đấu tại Việt Nam, đã tình nguyện thì nhất thiết phải làm cho 

tốt...”. 

“Hai Đảng chúng ta rất thực tình với nhau, chúng ta hiểu nhau, 

có gì nói hết, nói với nhau nhƣ trong một nhà. Đây là điều rất đáng 

mừng. Trên thế giới ít có những đảng hiểu nhau sâu sắc, đoàn kết 

với nhau chặt chẽ, ruột thịt nhƣ hai Đảng chúng ta. Có thể nói đây là 

một mẫu mực trong quan hệ giữa các đảng anh em”1. 

                                                
1. TrÝch lîc mét sè ý kiÕn ph¸t biÓu cña anh B¶y vµ anh Ba t¹i cuéc 

héi ®µm gi÷a hai Trung ¬ng §¶ng, 1971, Tµi liÖu ®· dÉn. 
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Những ý kiến tự phê bình và phê bình của hai đồng chí lãnh đạo 

cao nhất của Đảng Nhân dân Lào và Đảng Lao động Việt Nam bao 

hàm nội dung và phƣơng pháp tự phê bình và phê bình mẫu mực, 

chân tình, hƣớng vào những vấn đề cơ bản của quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam; nêu ra các biện pháp thiết thực sát hợp 

với trình độ nhận thức và năng lực của cán bộ hai nƣớc Lào, Việt Nam 

lúc bấy giờ. Đây là một kinh nghiệm quý báu đƣợc tạo nên trong môi 

trƣờng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, gây tác 

động tích cực đến sự phát triển của mối quan hệ đó. 

Một hoạt động rất hữu ích nữa mà hai Đảng thƣờng xuyên tiến 

hành là trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng từ trong kháng 

chiến chống đế quốc xâm lƣợc ngay trên chiến trƣờng hoặc trong 

các cuộc hội đàm giữa các cấp lãnh đạo đảng và quân đội. Vận 

dụng kinh nghiệm ấy vào thời điểm hai Đảng đang tiến tới đại hội 

đề xƣớng chủ trƣơng đổi mới: Đại hội IV Đảng Nhân dân cách 

mạng Lào và Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 27 tháng 

9 năm 1986, diễn ra buổi gặp và làm việc giữa Tổng Bí thƣ Trƣờng 

Chinh và Tổng Bí thƣ Cayxỏn Phômvihản tập trung vào chủ đề 

quan trọng đó. 

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản thông báo ngắn gọn, súc tích tinh 

thần, nội dung cơ bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ trình bày tại Đại hội lần 

thứ IV của Đảng. 

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Trƣờng Chinh biểu thị 

sự tán thành đƣờng lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đƣờng lối 

quốc tế của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tiếp đó, đồng chí trình 

bày những quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

chặng đƣờng đầu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về kinh tế, điều 

then chốt là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và xây dựng 

quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của 
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lực lƣợng sản xuất; từng bƣớc xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan 

liêu, bao cấp, chuyển hoạt động kinh tế sang hạch toán kinh doanh 

xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế hoạch hoá. 

Về công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ, đồng chí nhấn 

mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào 

đều xuất thân từ Đảng Cộng sản Đông Dƣơng do Bác Hồ sáng lập. 

Hai Đảng đã gắn bó chặt chẽ với nhau trải qua mấy chục năm đấu 

tranh kiên cƣờng, vững vàng về chính trị. Đó là truyền thống cực 

kỳ quý báu và là bản chất của hai Đảng. 

Để nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai 

đoạn mới của cách mạng, đồng chí nêu rõ: “Đảng chúng tôi xác 

định phải đổi mới công tác của Đảng về nhiều mặt: đổi mới tƣ duy, 

nhất là tƣ duy kinh tế, đổi mới bộ máy và hình thức tổ chức, đổi 

mới việc đào tạo, bồi dƣỡng, lựa chọn và bố trí cán bộ, đổi mới 

phong cách và lề lối làm việc”1. 

Nói về sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đồng 

chí nói: Đảng phải hết sức quan tâm xây dựng, củng cố sự điều 

hành của bộ máy nhà nƣớc, nâng cao vai trò, vị trí của các đoàn thể 

quần chúng, tăng cƣờng sức mạnh của toàn hệ thống chính trị mà 

Đảng là hạt nhân lãnh đạo. 

Việc trao đổi ý kiến về những vấn đề cơ bản mở đƣờng cho 

công cuộc đổi mới tại Lào và Việt Nam là một hoạt động rất quan 

trọng, vừa có lợi cho sự tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của hai Đảng, 

vừa góp phần củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam tiến bƣớc trên con đƣờng cách mạng mà Bác Hồ và 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đã lựa chọn cho hai dân tộc Việt 

Nam, Lào, dù cho trong hơn 10 năm cuối thế kỷ XX, chủ nghĩa xã 

                                                
1. Trêng Chinh: Lêi ph¸t biÓu trong cuéc gÆp vµ lµm viÖc víi ®ång 

chÝ Tæng BÝ th Cayxán Ph«mvih¶n (ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 1986). Tµi 

liÖu lu t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng, Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc 

gia Hå ChÝ Minh. 
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hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Hoạt động này làm phong phú 

thêm kinh nghiệm của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam. 

3. Tình cảm cách mạng thủy chung, trong sáng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào là một 

nhân tố trọng yếu tạo nên độ bền vững và phát triển của mối 

quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã dành nhiều năm nghiên cứu lý luận 

cách mạng và thực tiễn xã hội của các nƣớc đế quốc và thuộc địa. 

Bằng phƣơng pháp tƣ duy độc lập của mình, Ngƣời đã nhận xét về 

cuộc cách mạng tƣ sản Pháp và cách mạng tƣ sản Mỹ là những 

cuộc cách mạng không đến nơi, tiếng là cộng hoà, dân chủ, kỳ thực 

trong thì nó tƣớc lục (tƣớc đoạt) công nông, ngoài thì nó áp bức 

thuộc địa. Cuối cùng, Ngƣời cho rằng chỉ có cách mạng Nga là đã 

thành công, nghĩa là dân chúng đƣợc hƣởng tự do, hạnh phúc thật, 

không phải tự do giả dối nhƣ chủ nghĩa đế quốc Pháp khoe khoang 

bên An Nam. Từ đó, Ngƣời kết luận: muốn cách mạng thành công 

phải có công nông làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, 

phải hy sinh, phải thống nhất. 

Viết về Tư cách của một đảng chân chính cách mạng trong tác 

phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Ngƣời nêu rõ: “Đảng không phải là 

một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải 

phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung 

sƣớng”1. 

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại lời căn dặn: “Đảng 

ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 

thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí 

                                                
1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.5, tr.249. 
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công vô tƣ. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 

ngƣời lãnh đạo, là ngƣời đầy tớ thật trung thành của nhân dân”1. 

Những luận điểm nhất quán về bản chất và nhiệm vụ cơ bản 

của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là cơ sở vững chắc 

của tình cảm thuỷ chung, trong sáng, của tƣ duy chính trị và trách 

nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng 

Lào đƣợc áp dụng đối với cả hai dân tộc và nhân dân hai nƣớc Việt 

Nam, Lào trong quá trình hai Đảng lãnh đạo vun đắp, phát triển 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc do Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo gắn bó chặt chẽ 

với nhau nhƣ một quy luật sống còn và đƣợc thực hiện bằng trách 

nhiệm giúp bạn là mình tự giúp mình. 

Tuân theo quy luật ấy và thấm nhuần, giữ vững các nguyên tắc 

hoạt động do hai Đảng nhất trí đề ra và thực hiện nhƣ đã viết, công 

cuộc đấu tranh chống ngoại xâm lâu dài, gian khổ và ác liệt đã 

thành công. Trên chặng đƣờng xây dựng đất nƣớc theo định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới tại Lào và Việt Nam đã giành 

đƣợc thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, đó cũng là thành quả của quan hệ 

đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc; cũng là kinh nghiệm quý 

báu cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ đó. 

Trƣớc sự biến đổi nhanh chóng của thời cuộc, của tính chất đa 

phƣơng, đa dạng trong quan hệ quốc tế, trong công tác xây dựng 

đảng của hai Đảng theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và con đƣờng cách 

mạng mà Ngƣời đã lựa chọn cho hai dân tộc càng cần thƣờng xuyên 

quan tâm giữ vững, nâng cao tình cảm cách mạng thuỷ chung, 

trong sáng của hai Đảng, một nhân tố trọng yếu tạo nên độ bền 

vững và phát triển của quan hệ Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. 

                                                
1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.12, tr.498. 
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Hơn thế nữa, tình cảm cao quý đó cần đƣợc gắn kết chặt chẽ với 

những quan điểm, nguyên tắc đoàn kết, hợp tác Việt Nam - Lào, Lào 

- Việt Nam trong tƣ duy và hành động của hệ thống tổ chức đảng từ 

trung ƣơng đến các cấp bộ đảng và tỏa rộng trong nhân dân, từ thế 

hệ trƣớc qua thế hệ sau để bảo vệ, phát triển mối quan hệ đặc biệt 

này lên tầm phong phú hơn, đạt hiệu quả cao hơn. 

4. Khai thác, phát huy các nhân tố, điều kiện cần thiết để 

xây dựng, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam 

Việt Nam và Lào sống bên nhau tại hai triền Đông, Tây dãy 

Trƣờng Sơn hùng vĩ, là điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho sự phát 

triển của nhiều loài động vật, thực vật có giá trị kinh tế cao và quý 

hiếm, là địa bàn có nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh tự nhiên nhƣ 

hang động kỳ thú, rừng nguyên sinh hoang sơ và nhiều địa điểm 

thích hợp với du lịch, nghỉ dƣỡng. 

Đây cũng là nơi có nhiều dòng sông chảy qua với độ dốc lớn, là 

lợi thế xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện, cung cấp điện cho sản 

xuất, đời sống của nội địa và xuất khẩu. 

Về mặt địa - quân sự và địa - kinh tế, dãy Trƣờng Sơn là một 

tƣờng thành hiểm yếu, vững chắc với núi rừng bao la kín đáo che 

khuất, tạo thuận lợi cho hai nƣớc tựa lƣng vào nhau trong chiến 

tranh bảo vệ nền độc lập của đất nƣớc. Tại đây, có nhiều vị trí 

thuận lợi khống chế một địa bàn rộng lớn của hai nƣớc. 

Về hoạt động kinh tế, hai nƣớc bổ sung cho nhau bằng thế 

mạnh của mỗi nƣớc là rất hợp lý. Việt Nam có bờ biển dài, nhiều 

cảng biển rất gần Lào, có thể ƣu tiên cho Lào sử dụng xuất nhập 

khẩu hàng hoá, tạo thuận lợi cho nƣớc bạn phát triển kinh tế và mở 

rộng giao lƣu quốc tế. Còn Lào thì giúp Việt Nam qua đƣờng bộ, đi 

về phía Tây vào sâu lục địa châu á. 
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Trong hai nƣớc, Lào có nhiều đất đai chƣa khai thác và nguồn 

tài nguyên rừng, khoáng sản phong phú, Việt Nam có nguồn nhân 

công lớn, trên cơ sở đó, hai nƣớc cần tăng cƣờng hợp tác về nông 

nghiệp, lâm nghiệp nhằm bổ sung, tạo thế mạnh cho mỗi bên và gia 

tăng hiệu quả hợp tác. 

Các điều kiện đó cần đƣợc khảo sát, đánh giá một cách tổng thể 

và lập quy hoạch cho việc khai thác giá trị kinh tế, văn hoá có lợi 

nhất cho hai nƣớc theo hƣớng vừa sử dụng, khai thác vừa bảo vệ và 

nâng cao giá trị lâu bền của nó. 

Ngoài những điều kiện trên, hai nƣớc Việt Nam, Lào còn có 

một ƣu thế nổi trội vô cùng quý giá là quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam mà hai Đảng, hai dân tộc cần luôn luôn vun 

đắp, bảo vệ và phát huy trong mọi hoạt động chính trị, tƣ tƣởng, 

kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hoá, giáo dục, đào tạo 

nhân lực, nhân tài. 

Trƣớc hết, nhiều giá trị lý luận và hoạt động thực tiễn trong các 

lĩnh vực trên cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thấu đáo và đề 

xuất các phƣơng án vận dụng, phát triển trong hiện tại và tƣơng lai. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng đầu tƣ nghiên cứu tƣ tƣởng và phƣơng 

pháp Hồ Chí Minh, các luận điểm và hoạt động thực tiễn của đồng 

chí Cayxỏn Phômvihản và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, các 

hoạt động của các cấp bộ đảng, lực lƣợng vũ trang, các ngành, các 

cấp địa phƣơng, các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Qua đó, tổng 

kết, phân tích, đánh giá nội hàm của quy luật hình thành, phát triển 

và giá trị thời đại của nó; các quan điểm, nguyên tắc và phương 

pháp xây dựng, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ đó ở cấp độ vĩ mô 

và vi mô trong mọi lĩnh vực của đời sống... 

Để có thể thực hiện đạt kết quả tốt công tác nghiên cứu chủ đề 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, cần củng cố các 
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đơn vị nghiên cứu và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành về kiến 

thức, phƣơng pháp nghiên cứu, ngoại ngữ. 

Nên tổ chức biên soạn các loại bài giảng chuyên đề cho những 

đơn vị đào tạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý, các trƣờng đại học, cao 

đẳng và sách giáo khoa phổ thông với hình thức và mức độ thích 

hợp. Cũng cần khuyến khích, động viên các ngành văn hoá, nghệ 

thuật sáng tác, biểu diễn rộng rãi các tác phẩm thuộc đề tài quan hệ 

đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Nhân tố quan trọng nhất là giữ gìn sự trong sáng của hai đảng 

mácxít - lênninnít vốn cùng một gốc là Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, rồi 

phát triển thành Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Các Đảng đó đều đƣợc 

trƣởng thành vững vàng qua đấu tranh gian khổ và hy sinh, qua biết 

bao thử thách khắc nghiệt chống kẻ thù chung và đối phó với các 

mƣu đồ, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam do các thế lực thù địch gây ra. Hai Đảng đã đảm 

đƣơng xuất sắc vai trò lãnh đạo hai nƣớc, làm nên nhiều kỳ tích 

trong lịch sử của hai dân tộc Việt Nam, Lào. 

Hiện thực lịch sử đó càng cho chúng ta thấy rõ yêu cầu nâng 

cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân 

dân cách mạng Lào là nhiệm vụ then chốt cho sự phát triển của 

hai nƣớc Việt Nam, Lào, cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam. Đồng thời, cần mở rộng và tăng cƣờng hơn nữa 

quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hệ thống chính trị, doanh nghiệp và 

các ngành, các địa phƣơng của hai nƣớc Việt Nam, Lào, nhất là 

các tỉnh tại địa bàn biên giới hai nƣớc, nơi thƣờng xuyên và trực 

tiếp giao lƣu, phối hợp với chính quyền, nhân dân và lực lƣợng vũ 

trang cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ do Trung ƣơng Đảng, Nhà 

nƣớc của nƣớc sở tại giao cho trong các lĩnh vực an ninh, quốc 
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phòng, kinh tế, văn hóa... Cần phát triển công tác đào tạo cán bộ 

lãnh đạo, quản lý chuyên môn nghiệp vụ của các ngành, các cấp 

phục vụ nhiệm vụ cách mạng của hai nƣớc và thắt chặt hơn nữa 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Mặt khác, cũng cần thực hiện những chủ trƣơng, biện pháp đấu 

tranh hữu hiệu chống các thủ đoạn chia rẽ dân tộc và phá vỡ quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do các thế lực thù địch 

gây ra. 

 



Chương X 

PHẤN ĐẤU ĐƯA QUAN HỆ ĐẶC BIỆT  

VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI 

I. QUAN HỆ VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH MỚI 

1. Các nước lớn và các nước phát triển tăng cường hợp tác 

với ASEAN và các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra 

với tốc độ nhanh và ngày càng sâu sắc 

Bƣớc sang thế kỷ XXI, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 

tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc trong thế giới hiện đại trên 

tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, khoa học, công nghệ, thƣơng 

mại... Đó là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nƣớc 

tham gia, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác 

vừa có đấu tranh. Toàn cầu hóa vừa có thời cơ cho sự hội nhập và 

phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời cũng là những thách thức to 

lớn, nhiều khi hoàn toàn mới mẻ đối với các nƣớc còn đang ở tình 

trạng chậm phát triển. Thế giới đứng trƣớc nhiều vấn đề toàn cầu 

mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu không 

có sự hợp tác đa phƣơng. 

ở Việt Nam, đứng trƣớc xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh 

tế quốc tế, từ Đại hội lần thứ IX (tháng 4 năm 2001), Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã chủ trƣơng: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
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và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả 

hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc, bảo vệ môi trƣờng”1. Tới Đại hội X Đảng Cộng sản 

Việt Nam (tháng 4 năm 2006), quan điểm này đƣợc làm rõ hơn: 

“Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng 

hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin 

cậy của các nƣớc trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào 

tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực”2... 

ở Lào, trên cơ sở nhận thức quá trình toàn cầu hóa và sự hội 

nhập giữa các nƣớc trong khu vực Đông Nam á diễn ra vừa hợp tác, 

vừa ganh đua khốc liệt, Đại hội lần thứ VIII Đảng Nhân dân cách 

mạng Lào (tháng 3 năm 2006) chủ trƣơng: “Kiên định quan điểm 

chủ động và thái độ tích cực trong hội nhập quốc tế và khu vực 

bằng việc phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc và tiềm năng của 

đất nƣớc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẵn sàng là bạn, là đối 

tác tin cậy của tất cả các nƣớc nhằm đảm bảo lợi ích chung và lợi 

ích riêng của mỗi bên”3. 

Từ giữa thập niên 90 của thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ 

XXI, đặc biệt là từ sau Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Đại hội lần thứ VIII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, hai nƣớc 

đã chủ động và tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế và khu vực, từng bƣớc đạt đƣợc những kết quả đáng khích 

lệ. Những kết quả bƣớc đầu đó đã góp phần đẩy mạnh công cuộc 

đổi mới ở mỗi nƣớc; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn 

thø IX, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2001, tr.120.  
2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn 

thø X, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006, tr.112.  
3. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo: B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi §¶ng 

toµn quèc lÇn thø VIII (th¸ng 3 n¨m 2006), Tµi liÖu néi bé, tr.18. 
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giữa hai nƣớc ngày càng có hiệu quả hơn, tạo nên vị thế chiến lƣợc 

rất quan trọng cho cả hai nƣớc trong khu vực. 

Đến cuối năm 2007, Việt Nam và Lào cùng là thành viên đầy đủ 

của Hiệp hội các nƣớc Đông Nam á (ASEAN), tổ chức Tiểu vùng 

Mê Công mở rộng (GMS), Tam giác phát triển Campuchia - Lào - 

Việt Nam (CLV)... Nhƣ vậy, cả Việt Nam và Lào đã không thể tách 

rời và bị ảnh hƣởng sâu sắc bởi các chuyển biến ngày càng sôi động 

của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Nhiều cơ hội đang 

mở ra cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đồng 

thời mối quan hệ này cũng đang phải đối mặt với những thách thức 

lớn, nhất là khi có các đối tác mạnh, nhiều tiềm năng tham gia trực 

tiếp và ngày càng gia tăng vào tiến trình hội nhập của khu vực châu á 

- Thái Bình Dƣơng và ASEAN... 

Trƣớc hết, quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam trong giai đoạn mới chịu sự tác động trực tiếp của quá trình hội 

nhập quốc tế và khu vực đang diễn ra ngày càng sôi động với tốc độ 

nhanh và ngày càng sâu sắc. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

và khu vực đang là xu thế phổ biến hiện nay và trụ lực chính của tiến 

trình này là tự do hóa thƣơng mại. Khu vực Đông Nam á nói chung và 

Tiểu vùng Mê Công nói riêng đang gia tăng mạnh mẽ các lộ trình hội 

nhập trên nhiều cấp độ. Mặc dù thuộc nhóm các nƣớc thành viên mới 

của ASEAN và cũng là các đối tác yếu trong hợp tác Tiểu vùng Mê 

Công mở rộng (GMS), nhƣng các nƣớc này cũng đang cam kết mạnh 

mẽ việc thúc đẩy Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) phấn đấu đạt đến 

mức thuế 0% vào năm 2012 trên 12 lĩnh vực ƣu tiên đã đƣợc tuyên bố 

tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 10 tại Viêng Chăn (tháng 10 năm 

2004). Thông qua tiếp cận của toàn ASEAN nhƣ là một đầu mối phối 

hợp cho các sáng kiến hợp tác Đông á và ý tƣởng về cộng đồng Đông 

á, Việt Nam và Lào cũng đã và đang thể hiện sự tham gia tích cực vào 

các chƣơng trình hợp tác Đông á. Trên cơ sở mở rộng khuôn khổ của 

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), các phƣơng thức hợp tác 
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ASEAN+1, ASEAN+3... đã đƣợc Việt Nam và Lào tích cực hƣởng 

ứng. 

ASEAN là một trong những khu vực có nền kinh tế tăng trƣởng 

với tốc độ nhanh nhất thế giới và ngày càng khẳng định vai trò 

trong khu vực châu á - Thái Bình Dƣơng, không ngừng thu hút, mở 

rộng hợp tác kinh tế, thƣơng mại với nhiều đối tác quan trọng trên 

thế giới, từng bƣớc khẳng định vị thế quốc tế của mình. 

Vị trí địa - chiến lƣợc của Đông Nam á ở khu vực châu á - Thái 

Bình Dƣơng từ lâu đã trở thành địa bàn tranh chấp ảnh hƣởng và 

quyền lực giữa các nƣớc lớn trên thế giới. Cùng với sự phát triển nhƣ 

vũ bão của quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa, Đông Nam á ngày 

càng trở nên sống động không chỉ bởi sự gia tăng hợp tác và liên kết 

nội khối, mà còn trở thành nơi hội tụ của các sáng kiến mới thúc đẩy 

quan hệ hợp tác ASEAN với các đối tác bên ngoài, đặc biệt là đối với 

các nƣớc lớn và các nƣớc phát triển. Trƣớc xu thế đó, các nhà lãnh 

đạo ASEAN càng nhận thức rõ hơn tính bức thiết trong việc đẩy 

nhanh tiến trình hội nhập trong nội khối cũng nhƣ ngoài khu vực. 

Chính vì vậy, việc hƣớng tới một cộng đồng ASEAN (AC) bền chặt, 

đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, là phƣơng cách giúp khối liên kết chặt 

chẽ, xích lại gần nhau hơn vì một hiệp hội thống nhất; đồng thời mở 

rộng quan hệ đối tác, đối thoại chiến lƣợc với các nƣớc, các tổ chức 

quốc tế; gia tăng vị thế và sức hấp dẫn của ASEAN trên trƣờng quốc 

tế. 

Những năm qua, ASEAN từng bƣớc tạo đƣợc quan hệ khá sâu 

rộng với nhiều đối tác quan trọng, đạt đƣợc nhiều thỏa thuận với 

hầu hết các bên đối thoại trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến 

lƣợc hoặc toàn cầu. Thúc đẩy nhanh tiến trình hoàn tất việc xây 

dựng các khu vực mậu dịch tự do (FTA) với mục tiêu rõ ràng. 

Trƣớc mắt là tiến hành các cuộc đàm phán tự do hóa thƣơng mại 

với Hàn Quốc năm 2008, Ôxtrâylia và Niu Dilân năm 2009, Trung 

Quốc năm 2010, ấn Độ năm 2011, Nhật Bản năm 2012. 
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Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh và vị trí quan trọng trong 

khu vực châu á - Thái Bình Dƣơng và trên thế giới của các nƣớc 

ASEAN, các nƣớc lớn và phát triển ngày càng quan tâm và tăng 

cƣờng mở rộng quan hệ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thƣơng mại và 

đầu tƣ vào khu vực này, góp phần tạo ra một diện mạo mới cho khu 

vực - một vùng đệm năng động nằm giữa hai trung tâm tăng trƣởng 

mạnh là Trung Quốc và ấn Độ; đồng thời đã và đang lôi cuốn sự 

tham gia của hầu hết các nƣớc lớn vào tiến trình này. 

Trƣớc hết phải kể đến Trung Quốc, một quốc gia rộng lớn với 

hơn 1,3 tỷ dân, có chung đƣờng biên giới với ba quốc gia (Việt 

Nam, Lào, Mianma) và lợi ích trên biển Đông với 9/10 quốc gia 

Đông Nam á. Tháng 11 năm 2002, Hiệp định khung về hợp tác 

kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc đƣợc ký kết tại 

Phnôm Pênh tạo nền tảng pháp lý quan trọng để tăng cƣờng hợp tác 

kinh tế nhiều mặt giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó quan 

trọng nhất là việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - 

Trung Quốc (ACFTA) trong vòng 10 năm1. 

                                                

Thùc hiÖn HiÖp ®Þnh khung, c¸c níc ASEAN vµ Trung Quèc ®· tiÕn 

hµnh Ch¬ng tr×nh thu ho¹ch sím ®Ó cïng c¾t gi¶m thuÕ quan nhanh ®èi 

víi c¸c mÆt hµng n«ng s¶n. C¸c níc ASEAN cò (s¸u níc) vµ Trung 

Quèc thùc hiÖn c¾t gi¶m thuÕ quan xuèng 0% tõ th¸ng 1 n¨m 2004 ®Õn 

th¸ng 1 n¨m 2006. §èi víi ViÖt Nam vµ Lµo th× ®îc u tiªn kÐo dµi h¬n 

(ViÖt Nam tõ th¸ng 1 n¨m 2004 ®Õn th¸ng 1 n¨m 2008, Lµo tõ th¸ng 1 

n¨m 2006 ®Õn th¸ng 1 n¨m 2009). Th¸ng 11 n¨m 2004, hai bªn ®· ký 

HiÖp ®Þnh vÒ c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp (dù kiÕn ®Õn th¸ng 1 n¨m 2010 

chÝnh thøc thµnh lËp Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN - Trung Quèc). 

Dùa trªn trô chÝnh lµ Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN - Trung Quèc 

(ACFTA), Trung Quèc ®· vµ ®ang triÓn khai m¹nh chiÕn lîc “mét trôc, hai 

c¸nh” víi khu vùc ASEAN. NghÜa lµ chñ ®éng x©y dùng: Hµnh lang kinh tÕ 

C«n Minh - Madawy (Mianma) ®Ó th«ng ra Ên §é D¬ng; hµnh lang kinh tÕ 

xuyªn ¸, b¾t ®Çu tõ Nam Ninh vµo ViÖt Nam rÏ sang Lµo qua Th¸i Lan, 

Malaixia, sang Xingapo vµ Hµnh lang kinh tÕ trªn biÓn nèi tõ H¶i Nam 

(Trung Quèc) xuèng Malaixia. 
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Những năm gần đây, hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN 

không ngừng đƣợc mở rộng và phát triển theo hƣớng quan hệ đối 

tác chiến lƣợc vì hoà bình và thịnh vƣợng. Kim ngạch trao đổi 

thƣơng mại giữa Trung Quốc và các nƣớc ASEAN năm 2005 đạt 

130,4 tỷ USD, trong đó trao đổi buôn bán với Việt Nam, Lào, Thái 

Lan, Mianma, Campuchia đạt 32 tỷ USD (theo nguồn của NCIEC); 

riêng với Việt Nam, tổng kim ngạch thƣơng mại năm 2007 đạt gần 

17 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2009, vốn đầu tƣ của Trung Quốc vào 

các nƣớc ASEAN sẽ đạt 150 tỷ USD. Với lợi thế 1,9 tỷ dân (chiếm 

1/3 dân số thế giới), tổng quy mô kinh tế khoảng 6.000 tỷ USD, 

Khu vực mậu dịch Trung Quốc - ASEAN đƣợc đánh giá là thị 

trƣờng lớn nhất, là hành lang kinh tế quan trọng của thế giới. Từ 

tháng 1 năm 2010, Trung Quốc và ASEAN sẽ có khu vực mậu dịch 

tự do, từ đây 90% các mặt hàng giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ có 

thuế suất bằng 0, mở cửa thực chất về thị trƣờng, thể hiện thiện chí 

của ASEAN và Trung Quốc trong việc tự do hóa, đẩy mạnh việc 

thực hiện những biện pháp tích cực giúp nền kinh tế toàn cầu sớm 

ổn định và phát triển. 

Nhƣ vậy, những dự án hợp tác mới của Trung Quốc sẽ tác động 

rất lớn đến các chiều hƣớng phát triển của toàn ASEAN và các 

nƣớc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS). 

Mỹ và ASEAN có quan hệ từ lâu. Những năm gần đây, Mỹ 

dành viện trợ giúp ASEAN thực hiện các dự án chuyển giao công 

nghệ, phát triển nguồn nhân lực, môi trƣờng. Mỹ đánh giá cao vai 

trò của ASEAN trong việc phát huy hòa bình, ổn định và thịnh 

vƣợng trong khu vực châu á - Thái Bình Dƣơng, giữ vị trí trung 

tâm trong tiến trình xây dựng các cơ chế liên kết toàn vùng. Tháng 

6 năm 2007, Mỹ đã ký Hiệp định khung về thƣơng mại và đầu tƣ 

(TIFA) với ASEAN (tiền thân của Hiệp định tự do thƣơng mại đầy 

đủ). Ngày 22 tháng 6 năm 2007, Hiệp định khung về thƣơng mại và 

đầu tƣ giữa Việt Nam và Mỹ đã đƣợc ký kết trong chuyến thăm Mỹ 
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của Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết. Tháng 7 năm 2009, Mỹ đã 

ký với ASEAN Hiệp ƣớc thân thiện và hợp tác (TAC), hứa hẹn 

mang lại cho hiệp hội ASEAN nhiều cơ hội thu hút đầu tƣ và phát 

triển. Từ tháng 9 năm 2010, Mỹ và ASEAN tuyên bố xây dựng 

quan hệ đối tác tăng cƣờng,... 

Nhật Bản cũng là nƣớc sớm có quan hệ với các nƣớc ASEAN, 

đặc biệt là những năm gần đây phát triển theo hƣớng đối tác chiến 

lƣợc.  

Đối với dự án phát triển tam giác Lào - Campuchia - Việt Nam, 

Nhật Bản đã tiến hành tài trợ và đầu tƣ vào khu vực này với cơ chế 

hợp tác Lào - Campuchia - Việt Nam + Nhật Bản (LCV+J). Từ sau 

Hội nghị cấp cao lần thứ nhất tại Viêng Chăn (tháng 11 năm 2004), 

Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho ba nƣớc thông qua việc hỗ 

trợ các dự án nhỏ trong lĩnh vực phát triển nông thôn và an sinh 

xã hội. Tại Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Malaixia (tháng 12 

năm 2005), Nhật Bản cam kết hỗ trợ 2 tỷ yên cho 16 dự án của ba 

nƣớc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân sinh... Tại Hội nghị 

cấp cao lần thứ ba tại Philíppin (tháng 1 năm 2007), Nhật Bản hỗ trợ 

ba nƣớc 20 triệu USD trong khoản hỗ trợ 52 triệu USD cho thúc đẩy 

hợp tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản. Cũng trong năm 2007, ba nƣớc 

Việt Nam, Lào, Campuchia đề nghị Nhật Bản hỗ trợ 12 dự án hạ 

tầng. Nhật Bản cũng đang tích cực đàm phán để xây dựng khu vực 

mậu dịch tự do giữa Nhật Bản và ASEAN vào năm 2012 và đến giữa 

năm 2008, Nhật Bản tiến hành bãi bỏ thuế quan đánh vào 90% lƣợng 

hàng hóa nhập khẩu từ các nƣớc ASEAN. 

Hàn Quốc trở thành bên đối thoại chính thức của ASEAN từ 

năm 1991. Năm 2005, hai bên đã ký Hiệp định khung về hợp tác 

kinh tế toàn diện. ASEAN - Hàn Quốc, hình thành khu vực mậu 

dịch tự do song phƣơng vào năm 2009. Kim ngạch thƣơng mại và 

đầu tƣ trực tiếp của Hàn Quốc vào ASEAN ngày càng đƣợc mở 
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rộng và tăng cƣờng theo hƣớng đối tác chiến lƣợc. 

ấn Độ trở thành bên đối thoại đầy đủ của ASEAN năm 1995, 

Hiệp định thƣơng mại hàng hóa ASEAN - ấn Độ cũng đang đƣợc 

xúc tiến, tạo nền tảng quan trọng cho gia tăng thƣơng mại hai chiều, 

với mục tiêu phấn đấu đạt 70 tỷ USD vào hai năm 2010 - 2011. Hai 

bên đƣa ra đề xuất khởi động lại Hội đồng kinh doanh ASEAN - ấn 

Độ. ấn Độ cũng đã khẳng định tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho 

ASEAN về khoa học - công nghệ và quyết tâm phát triển quan hệ 

ấn Độ - ASEAN lên tầm cao mới trở thành quan hệ đối tác vì hoà 

bình, phát triển và thịnh vƣợng. 

Ôxtrâylia là nƣớc công nghiệp đầu tiên thiết lập quan hệ đối 

thoại chính thức với ASEAN. Dự kiến đến đầu năm 2009 hai bên 

sẽ ký Hiệp định khu vực thƣơng mại tự do ASEAN - Ôxtrâylia - 

Niu Dilân (AANZFTA). Hiệp định này sẽ mang lại nhiều cơ hội 

hợp tác và đầu tƣ cho cả hai bên. Trong đó kim ngạch thƣơng mại 

Ôxtrâylia - ASEAN đến năm 2008 đạt hơn 100 tỷ AUD. Riêng đối 

với Việt Nam, đến năm 2007, Ôxtrâylia là đối tác thƣơng mại lớn 

thứ bảy và là thị trƣờng xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Kim 

ngạch thƣơng mại giữa hai nƣớc tăng đều và khá cao, từ mức 32 

triệu USD năm 1990 lên 4,56 tỷ USD năm 2007, dự kiến năm 2008 

đạt 7 tỷ USD. 

Về đầu tƣ, tính đến hết năm 2007, Ôxtrâylia có gần 200 dự án 

đầu tƣ vào Việt Nam với số vốn đạt hơn 1 tỷ USD, tập trung vào 

các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, giáo dục, công 

nghiệp chế biến, nông - lâm - ngƣ nghiệp; đứng thứ 20 trong tổng 

số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tƣ vào Việt Nam. Hợp tác về 

giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ôxtrâylia những năm qua 

phát triển mạnh. Đến hết năm 2007 đã có hơn 15.000 sinh viên và 

nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Ôxtrâylia, ngoài ra còn 

có hơn 5.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Học viện Hoàng gia 

Menbơn (Melbourne-RMIT) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 



Ch¬ng x: phÊn ®Êu ®a quan hÖ ®Æc biÖt... 845 

Hợp tác và đầu tƣ của Ôxtrâylia vào Việt Nam trong các lĩnh vực 

an ninh, quốc phòng, lao động, viễn thông, nông nghiệp, giao thông 

vận tải, công nghiệp, du lịch, thể thao... ngày càng phát triển và với 

quy mô ngày càng lớn. 

Liên bang Nga luôn coi ASEAN nhƣ một đối tác ƣu tiên trong 

chính sách đối ngoại của mình và gần đây đang tăng cƣờng và mở 

rộng chƣơng trình phát triển hợp tác với ASEAN đến năm 2015 

theo hƣớng quan hệ đối tác toàn diện. Đặc biệt, Việt Nam và Lào là 

những quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống nên 

Nga rất chú ý và xúc tiến chuẩn bị những chƣơng trình hợp tác rộng 

lớn trên nhiều lĩnh vực: chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo 

dục đào tạo... 

Liên minh châu Âu (EU) cùng với ASEAN đã thỏa thuận nhất 

trí tái khởi động đàm phán về xây dựng khu vực mậu dịch tự do 

bao gồm 37 nền kinh tế với hơn 1 tỷ ngƣời tiêu dùng. Với EU, 

ASEAN là một tổ chức quan trọng giúp thúc đẩy việc hội nhập 

giữa EU với châu á.  

Đối với EU, Việt Nam là đối tác thƣơng mại lớn thứ năm của 

EU. EU đánh giá cao sự năng động và tốc độ phát triển nhanh của 

kinh tế Việt Nam và ngày càng tăng cƣờng mở rộng quan hệ hợp 

tác với Việt Nam. Đến hết năm 2007, kim ngạch thƣơng mại giữa 

hai bên đạt gần 12 tỷ euro. Quan hệ ASEAN - EU đang đƣợc xây 

dựng theo hƣớng đối tác tăng cƣờng. 

Nhƣ vậy là sự gia tăng điều chỉnh chiến lƣợc hợp tác của các 

nƣớc lớn và các nƣớc phát triển đối với ASEAN nói chung và các 

nƣớc thuộc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) nói riêng sẽ tác 

động rất lớn đến các chiều hƣớng phát triển của toàn ASEAN và 

GMS. Hội nhập khu vực rõ ràng đã tạo ra cho Việt Nam và Lào 

những vị thế địa - chính trị mới. Các nƣớc lớn và phát triển quan 

tâm đến khu vực này là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 
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mỗi nƣớc GMS, trong đó có Việt Nam và Lào. 

Tuy nhiên, đây cũng sẽ là tâm điểm của sự tranh giành quyền 

lực và ảnh hƣởng của các nƣớc lớn và các nền kinh tế phát triển, 

tác động tiêu cực đến các nƣớc ASEAN và GMS, trong đó có Việt 

Nam và Lào. Mặt khác, vƣợt ra ngoài những nội dung hội nhập 

kinh tế, các vấn đề về chính trị và an ninh nảy sinh trong sự tƣơng 

tác về quan hệ lợi ích chiến lƣợc giữa các nƣớc lớn với nhau và 

những tham vọng của các nƣớc này đối với khu vực rất có thể sẽ 

đẩy các nƣớc trong khu vực tới những bất ổn khó lƣờng. Đặc biệt 

là các hiệu ứng khủng hoảng chính trị, các vấn đề về xung đột sắc 

tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền ở biển Đông... sẽ có tác động 

tiêu cực đến tình hình chính trị, an ninh nội bộ mỗi nƣớc trong 

khu vực. Nói tóm lại, bên cạnh những cơ hội lớn của các quá trình 

hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu sắc, các nƣớc trong 

khu vực (ASEAN), trong đó có Việt Nam và Lào, cũng phải đối 

mặt với những thách thức, bất lợi vô cùng to lớn. Để ổn định và 

phát triển, đặc biệt là trong sự hợp tác, các nƣớc này phải tính đến 

những thực tế đó. 

2. Hợp tác giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng 

(GMS) diễn ra mạnh mẽ và ngày càng có hiệu quả 

Chƣơng trình hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) 

đƣợc thành lập năm 1992 do Ngân hàng Phát triển châu á (ADB) 

hỗ trợ, bao gồm các nƣớc: Thái Lan, Mianma, Lào, Campuchia, 

Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đến năm 2005, Khu 

tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) cũng tham gia 

vào tổ chức này. 

Các bên đã triển khai hợp tác trên chín lĩnh vực trọng điểm 

gồm: giao thông vận tải, năng lƣợng, bƣu chính viễn thông, nông 

nghiệp, bảo vệ môi trƣờng, thƣơng mại, đầu tƣ, đào tạo nguồn 
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nhân lực và du lịch. Mục đích của chƣơng trình là đẩy mạnh 

quan hệ kinh tế dựa trên nền văn hóa và lịch sử chung. Chƣơng 

trình GMS xây dựng chiến lƣợc ba mũi nhọn để đạt đƣợc tầm 

nhìn về một tiểu vùng thịnh vƣợng, hội nhập và đoàn kết. Nghĩa 

là: tăng cƣờng tính kết nối thông qua phát triển bền vững cơ sở 

hạ tầng và hành lang kinh tế xuyên quốc gia; nâng cao tính cạnh 

tranh thông qua giao thƣơng hàng hóa và đi lại qua biên giới của 

ngƣời dân, các thị trƣờng hội nhập và quy trình sản xuất, do đó 

tạo điều kiện dễ dàng cho tiểu vùng hội nhập vào nền kinh tế 

toàn cầu; xây dựng tính cộng đồng vững mạnh hơn thông qua 

những chƣơng trình giải quyết các vấn đề môi trƣờng và xã hội 

chung. 

GMS đã trải qua Hội nghị cấp cao lần thứ nhất tại Phnôm Pênh 

vào năm 2002. Tại đây, các nhà lãnh đạo các nƣớc GMS đƣa ra 

cam kết chung về thúc đẩy hợp tác trong Tiểu vùng Mê Công mở 

rộng. Lần thứ hai vào tháng 7 năm 2005, tại Côn Minh (Trung 

Quốc), Hội nghị ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực 

hiện tầm nhìn của hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng nhằm phát 

huy hết tiềm năng to lớn tạo ra sự phát triển bền vững cho tất cả các 

nƣớc trong khu vực. Tăng cƣờng hơn nữa tính liên kết, khả năng 

cạnh tranh, tính cộng đồng để tăng cƣờng quan hệ đối tác vì sự 

phồn vinh và thịnh vƣợng chung. Các nƣớc trong tiểu vùng đã ký 

kết các văn kiện hợp tác về giao thông vận tải, mua bán điện, phối 

hợp kiểm soát bệnh dịch động vật, xây dựng siêu xa lộ thông tin 

các nƣớc GMS. 

Tính đến hết năm 2007, hơn 100 dự án phát triển ở tất cả các 

lĩnh vực nhƣ: phát triển hạ tầng, môi trƣờng, giải quyết các vấn đề 

đầu tƣ cũng nhƣ sáng kiến hỗ trợ về thể chế... đã đƣợc triển khai và 

ngày càng phát huy tác dụng, nhất là đối với các vấn đề tăng 

trƣởng, giảm nghèo và hội nhập khu vực của GMS. Bên cạnh sáng 
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kiến của ADB là các sáng kiến ACMECS (Tổ chức chiến lƣợc hợp 

tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công)1, Tam giác 

phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam2 do chính các nƣớc này đề 

xuất. Ngoài ra còn một số chƣơng trình lớn khác về thu hẹp chênh 

lệch phát triển cho các thành viên mới của ASEAN (trong đó có 

Việt Nam và Lào) do các tổ chức quốc tế nhƣ UNDP, UNESCAP 

và WB đề xuất và cung cấp tài chính. Ngoài các chƣơng trình hợp 

tác khu vực mang tính chính thống, nhiều chƣơng trình song 

phƣơng giữa các nƣớc tiểu vùng với các nƣớc bên ngoài, nhất là từ 

các nƣớc phát triển, cũng nhằm mục đích hỗ trợ hội nhập khu vực. 

Chiến lƣợc hợp tác mới của GMS do ADB đề xuất và hỗ trợ giai 

đoạn 2004 - 2008 tập trung vào bốn lĩnh vực: tăng cƣờng mối liên 

kết và triển khai các hoạt động du lịch xuyên quốc gia; hội nhập thị 

trƣờng quốc gia để tăng hiệu quả kinh tế và phát triển khu vực tƣ 

nhân, nhất là phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; giải quyết vấn 

đề phát triển nguồn nhân lực thông qua y tế, các vấn đề kinh tế - xã 

                                                
1. ACMECS ®îc thµnh lËp th¸ng 11 n¨m 2003 nh»m môc ®Ých t¨ng 

cêng ho¹t ®éng hîp t¸c kinh tÕ gi÷a c¸c níc ë khu vùc §«ng Nam ¸ lôc 

®Þa bao gåm Th¸i Lan, Mianma, Campuchia, Lµo, ViÖt Nam (n¨m 2004). 

§Õn nay, Héi nghÞ cÊp cao lÇn thø nhÊt ®· tæ chøc t¹i Mianma (n¨m 2003), 

lÇn thø hai t¹i Th¸i Lan (n¨m 2005) vµ lÇn thø ba t¹i ViÖt Nam (n¨m 2008). 
2. Tam gi¸c ph¸t triÓn Campuchia - Lµo - ViÖt Nam ®îc ®a ra t¹i 

cuéc gÆp cña Thñ tíng ba níc t¹i Viªng Ch¨n (th¸ng 10 n¨m 1999) 

nh»m t¨ng cêng ®oµn kÕt vµ hîp t¸c ba níc ®Ó ®a khu vùc trë thµnh 

khu vùc æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, v÷ng ch¾c vÒ an ninh, ph¸t triÓn m¹nh vÒ 

kinh tÕ. Cuéc gÆp lÇn thø hai t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh (n¨m 2002) tiÕn 

hµnh hîp t¸c trªn c¸c lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i, th¬ng m¹i, ®iÖn lùc, 

du lÞch, ®µo t¹o nguån nh©n lùc... Cuéc gÆp lÇn thø ba t¹i Campuchia 

(n¨m 2004) kh¼ng ®Þnh vai trß cña tam gi¸c phèi hîp víi ph¸t triÓn c¬ së 

h¹ tÇng ®êng giao th«ng, xóc tiÕn hµng lo¹t dù ¸n... Cuéc gÆp lÇn thø t 

t¹i §µ L¹t (n¨m 2006) chñ tr¬ng më réng viÖc huy ®éng nguån lùc tõ 

bªn ngoµi (NhËt B¶n). 
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hội và xây dựng năng lực cùng các mối liên kết khu vực; quản lý 

môi trƣờng và các nguồn tài nguyên chung nhằm giúp bảo đảm phát 

triển bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Tổng số vốn 

chƣơng trình cho vay là 725 triệu USD và chƣơng trình hỗ trợ kỹ 

thuật trong các năm 2004 - 2006 là 25,5 triệu USD. Điểm đặc biệt là 

chƣơng trình hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ là nền tảng của đối thoại và 

tham vấn khu vực, sẽ ngày càng trở nên quan trọng để hỗ trợ các 

hoạt động cần thiết nhằm thiết thực điều phối và hài hòa hóa về thể 

chế và chính sách. Chiến lƣợc này sẽ đƣợc thực hiện thông qua 11 

chƣơng trình ƣu tiên, trong đó ba chƣơng trình là phát triển các hành 

lang kinh tế với việc phát triển cơ sở hạ tầng theo khu vực địa lý gắn 

trực tiếp với thƣơng mại, đầu tƣ và cơ hội sản xuất, tám chƣơng trình 

khác có liên quan đến viễn thông, thƣơng mại, điện, tăng cƣờng sự 

tham gia của khu vực tƣ nhân, phát triển nguồn nhân lực, kiểm soát 

và bảo vệ nguồn nƣớc, phát triển du lịch. 

Cho đến nay, chƣơng trình hợp tác GMS với sự hỗ trợ và tham 

gia của ADB vẫn là trụ lực chính trong tiến trình hợp tác của tiểu 

khu vực này. Đây sẽ là cơ hội lớn và là điều kiện quan trọng để các 

nƣớc GMS nâng cao năng lực phát triển toàn diện; đồng thời nó 

cũng đặt ra một thực tế là các nƣớc GMS sẽ không thể phát triển 

đơn lẻ, biệt lập mà luôn phải gắn kết trong chƣơng trình phát triển 

tổng thể của GMS, gia tăng hơn nữa sự phối hợp giữa chính sách 

quốc gia và chính sách khu vực. 

Hiện nay, các nƣớc GMS đã có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối 

cao, đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế, xã hội, nhất là đã 

tiến một bƣớc dài trong vấn đề xóa đói giảm nghèo, ngày càng tạo 

ra nhiều điều kiện để thúc đẩy sự hợp tác giữa các nƣớc trong tiểu 

vùng và các nƣớc ngoài khu vực. 

Từ một khu vực đói nghèo, chậm phát triển, song nhờ tích cực 

mở cửa, hội nhập và phát triển kinh tế thị trƣờng, khu vực GMS với 

tiềm năng to lớn của mình đã bắt đầu trở thành một khu vực có tốc 
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độ tăng trƣởng cao và năng động.  

Đặc biệt, từ năm 2005, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây 

(Trung Quốc) tham gia vào chƣơng trình hợp tác Tiểu vùng Mê 

Công mở rộng (GMS) thì những hoạt động hợp tác của Tiểu vùng 

ngày càng sôi động và mở rộng. Từ năm 2006, tổng kim ngạch mậu 

dịch giữa Quảng Tây và GMS đạt 1,55 tỷ USD; 80% các dự án của 

Quảng Tây đầu tƣ vào ASEAN là đầu tƣ vào GMS; đồng thời các 

nƣớc GMS cũng là các nhà đầu tƣ quan trọng vào Quảng Tây. 

Quảng Tây luôn coi việc nhanh chóng hội nhập và hợp tác với 

GMS là một bộ phận quan trọng trong chính sách mở rộng cửa với 

nƣớc ngoài của mình và đã đạt đƣợc những kết quả tốt. 

Từ năm 2005 đến nay, hợp tác GMS không chỉ bó hẹp trong 

khuôn khổ năm quốc gia và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mà đã 

đƣợc mở rộng rất nhiều (hình thành cơ cấu 5 + 2, nghĩa là: Thái 

Lan, Lào, Campuchia, Mianma, Việt Nam và Vân Nam, Quảng 

Tây), gắn liền với chƣơng trình xây dựng Khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN - Trung Quốc sẽ hoàn thành vào năm 2010. Nghĩa là hợp 

tác GMS chỉ là một bộ phận của chƣơng trình xây dựng Khu vực 

mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc. Bởi lẽ, cùng với GMS còn 

có chƣơng trình hợp tác kinh tế khu vực vịnh Bắc Bộ1 mới bắt đầu 

                                                
1. Ch¬ng tr×nh nµy do Trung Quèc ®Ò xuÊt n¨m 2006, ban ®Çu gåm 

b¶y níc lµ Trung Quèc, Brun©y, In®«nªxia, Malaixia, PhilÝppin, 

Xingapo vµ ViÖt Nam, sau ®ã thªm Th¸i Lan. Hîp t¸c kinh tÕ khu vùc 

vÞnh B¾c Bé lµ mét lo¹i h×nh hîp t¸c kinh tÕ tiÓu vïng trªn biÓn. Hîp t¸c 

trªn biÓn còng bao gåm hîp t¸c ven biÓn tõ Qu¶ng §«ng, Qu¶ng T©y, ven 

bê phÝa b¾c vÞnh B¾c Bé cho tíi bê t©y Th¸i B×nh D¬ng vÒ phÝa nam, 

qua ViÖt Nam, Campuchia, Th¸i Lan, Malaixia, Xingapo. 

Hîp t¸c kinh tÕ vÞnh B¾c Bé gåm hai bé phËn lµ toµn vÞnh B¾c Bé vµ 

vµnh ®ai vÞnh B¾c Bé, tøc lµ vµnh ®ai kinh tÕ vÞnh B¾c Bé, ®©y võa lµ khu 

vùc träng ®iÓm cña hîp t¸c kinh tÕ vÞnh B¾c Bé, võa lµ bé phËn quan träng 

cña “Hai hµnh lang, mét vµnh ®ai” gi÷a Trung Quèc vµ ViÖt Nam. 

(Nguån: T¹p chÝ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng ®¬ng ®¹i, Trung Quèc, 

sè 3-2009. DÉn tõ t¹p chÝ C¸c vÊn ®Ò quèc tÕ, sè 1 - 2010).  
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đƣợc bàn thảo và triển khai. 

Trải qua hơn 15 năm (1992 - 2007), hợp tác Tiểu vùng Mê Công 

mở rộng (GMS) đã có đƣợc những kết quả bƣớc đầu làm tiền đề cho 

các bƣớc mở rộng hợp tác tiếp theo. Đã tiến hành xây dựng Hành 

lang Đông - Tây xuyên suốt bốn nƣớc Việt Nam, Lào, Thái Lan và 

Mianma (dự kiến năm 2009 sẽ thông xe toàn tuyến, lúc đó các 

phƣơng tiện vận tải của bốn nƣớc đi trên hành lang này sẽ không 

phải chuyển tải) và Hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải 

Phòng. Xây dựng đƣờng cao tốc từ Côn Minh qua Tây Bắc Lào tới 

Băng Cốc (dự kiến năm 2010 sẽ thông xe toàn tuyến). Các nƣớc 

Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Mianma đã ký Hiệp định thông tàu 

thƣơng mại sông Lan Thƣơng - Mê Công. Tàu thuyền của bốn 

nƣớc đều có thể tự do đi lại trên đoạn sông dài 886 km giữa cảng 

Tƣ Mao (Trung Quốc) và cảng Luổng Phạbang (Lào). Ngoài ra, 

một số hành lang kinh tế khác cũng bắt đầu đƣợc xây dựng nhƣ: 

Hành lang kinh tế Bắc - Nam (Côn Minh - Băng Cốc); Hành lang 

kinh tế phía Nam gồm Thái Lan - Campuchia - Việt Nam cũng 

chuẩn bị đƣợc khởi công... 

Có thể khẳng định rằng, những thành tựu kinh tế, xã hội của 

các nƣớc GMS đang tạo ra nền tảng mới cho giai đoạn phát triển 

tiếp theo của toàn khu vực cũng nhƣ của từng nƣớc thành viên. 

Cùng với Thái Lan và hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung 

Quốc, Việt Nam cũng đã phối hợp với Lào tham gia ngày càng sâu 

vào các chƣơng trình hợp tác của GMS và đã đạt đƣợc những kết 

quả đáng khích lệ. Sau khi gia nhập WTO (tháng 1 năm 2007), Việt 

Nam đang hƣớng tới một chiến lƣợc tăng tốc phát triển để phấn đấu 

đến năm 2020 cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp theo hƣớng 

hiện đại. Campuchia cũng đã sớm ổn định chính trị, xã hội và bắt 

đầu bứt phá phát triển nhờ vị thế mới sau khi gia nhập WTO (năm 

2004). Với mục tiêu thoát ra khỏi danh sách các nƣớc chƣa phát 
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triển vào năm 2020, đã đƣợc Đại hội lần thứ VIII Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào thông qua (tháng 3 năm 2006), Lào đang có một 

quyết tâm chính trị lớn là nhanh chóng gia nhập WTO, phát huy lợi 

thế so sánh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhƣ vậy cùng 

với sự khởi sắc của các nƣớc GMS và trên đà tiếp tục triển khai các 

sáng kiến trong Hội nghị cấp cao GMS lần thứ hai, Lào và các 

nƣớc trong khu vực đang nỗ lực xây dựng các chƣơng trình hợp tác 

mới một cách thực chất và hiệu quả hơn. Những chƣơng trình đó sẽ 

đƣợc bàn thảo và thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ ba tại 

Viêng Chăn vào tháng 3 năm 2008. Đó là các vấn đề: tăng cƣờng 

kết nối giao thông; tạo thuận lợi cho thƣơng mại và giao thông tiểu 

vùng; hợp tác công - tƣ để tăng cƣờng đầu tƣ và thƣơng mại; phát 

triển nguồn nhân lực; quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; hợp tác phát triển GMS nhằm tiếp tục tăng cƣờng kết nối, 

đặc biệt là kết nối giao thông, thông tin, truyền thông... đi đôi với 

hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi thúc đẩy thƣơng mại, 

đầu tƣ, du lịch... tại Tiểu vùng. Hội nghị cũng sẽ thông qua Chƣơng 

trình hành động Viêng Chăn để phát triển GMS giai đoạn 2008 - 

2012. 

Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng để các nƣớc GMS tận dụng 

tốt hơn vị thế địa - chiến lƣợc và tác động tích cực của các chuyển 

động hội nhập đã và đang đƣợc triển khai mạnh mẽ trong khu vực. 

3. Công cuộc đổi mới và kết quả hợp tác Việt Nam và Lào 

đòi hỏi phải tăng cường hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới 

Các nƣớc Việt Nam và Lào đang trên đƣờng đổi mới đất nƣớc, 

phát triển với tốc độ ngày càng nhanh và bền vững, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tăng cƣờng hợp tác toàn diện giữa hai bên. 

Việt Nam sau Đại hội lần thứ X của Đảng (tháng 4 năm 2006) 

đang tập trung sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa đất nƣớc với mục tiêu: đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế, 

đạt đƣợc bƣớc chuyển quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền 

vững của sự phát triển, sớm đƣa đất nƣớc ra khỏi tình trạng kém 

phát triển; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. 

Để đạt đƣợc mục tiêu do Đại hội lần thứ X đề ra, cả nƣớc tập 

trung mọi nỗ lực theo hƣớng giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực 

lƣợng sản xuất; chuyển mạnh sang kinh tế thị trƣờng; chủ động và 

tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại; phát 

triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc 

xây dựng văn hóa, đạo đức và lối sống; thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội; tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy 

dân chủ, nâng cao hiệu lực của nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa; tăng cƣờng quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, 

mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững môi trƣờng hòa bình và ổn 

định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, đến hết năm 2007, nền 

kinh tế Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Năm 2007 là 

năm đầu tiên Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO 

và thực hiện cam kết PNTR với Mỹ (quy chế quan hệ thƣơng mại 

bình thƣờng vĩnh viễn), do đó, thị trƣờng xuất khẩu mở rộng, các 

rào cản thƣơng mại giữa Việt Nam với các nƣớc thành viên WTO 

đƣợc dỡ bỏ hoặc hạn chế. Vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế 

đƣợc nâng cao. Quan hệ ngoại giao, các hoạt động hợp tác kinh tế, 

đầu tƣ, mở rộng thị trƣờng xuất khẩu đƣợc củng cố và tăng cƣờng 

thông qua các cuộc thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc 

cùng với sự tham gia ngày càng rộng rãi của các doanh nghiệp. 

Tình hình chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng bảo đảm đã tạo 

môi trƣờng thuận lợi thu hút các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cũng nhƣ 
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các doanh nghiệp trong nƣớc. 

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhƣng kinh tế Việt Nam 

năm 2007 vẫn tiếp tục phát triển toàn diện và hầu hết các chỉ tiêu 

kinh tế chủ yếu đều đạt và vƣợt kế hoạch đề ra. Thành tựu lớn nhất 

năm 2007 của nền kinh tế Việt Nam là các dòng vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài (FDI) của các dự án đạt 20,3 tỷ USD, là mức cao nhất từ 

trƣớc đến thời điểm này. Kinh tế tăng trƣởng cao, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hƣớng tiến bộ là thành tựu nổi bật nhất, cơ bản 

nhất của nền kinh tế Việt Nam. Tổng sản phẩm trong nƣớc tăng 

8,44% (kế hoạch 8 - 8,5%). Việt Nam đứng vị trí thứ ba về tốc độ 

tăng GDP năm 2007 của các nƣớc châu á (sau Trung Quốc và ấn 

Độ) và cao nhất trong các nƣớc ASEAN1. 

Do kinh tế tăng trƣởng cao nên tình hình tài chính lành mạnh, 

thu chi ngân sách nhà nƣớc cân đối. Các ngành sản xuất và dịch vụ 

tiếp tục phát triển và có mức tăng trƣởng cao: sản xuất công nghiệp 

tăng trƣởng đạt 17%; khu vực ngoài nhà nƣớc tăng 20,9%; khu vực 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tăng 18%2. 

Trong năm 2007, cả nƣớc đã thu hút 350 lƣợt dự án, đặc biệt là 

đã có 52 địa phƣơng thu hút vốn FDI. Xuất khẩu đạt mức cao nhất 

từ trƣớc đến thời điểm này, đạt 47,7 tỷ USD, và tăng trƣởng với tốc 

độ cao, tăng 21% so với năm 2006. Du lịch phát triển mạnh, cả 

nƣớc đón 4,3 triệu lƣợt khách quốc tế, tăng 19% so với năm 2006 

và cũng là mức cao nhất từ trƣớc đến lúc này. 

Những thành tựu trên đây đã nâng vị thế của Việt Nam lên tầm 

cao mới: quy mô nền kinh tế đã lớn mạnh hơn rất nhiều, thu nhập 

quốc dân theo GDP tính trên đầu ngƣời đạt 835 USD năm 2007. 

ở Lào, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (năm 2001) và 

Đại hội lần thứ VIII (tháng 3 năm 2006) Đảng Nhân dân cách mạng 

Lào, trong năm 2007, cả nƣớc tập trung sức tiếp tục thực hiện 

                                                
1, 2. T¹p chÝ Céng s¶n, sè th¸ng 1 n¨m 2008, tr.81-84. 
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đƣờng lối đổi mới và đạt đƣợc những thành tựu khả quan. Nền kinh 

tế Lào tiếp tục phát triển và đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng khá cao, 

gần 7,5%. Ngành công nghiệp có bƣớc phát triển nhanh, chiếm tỷ 

trọng 27% GDP và có nhiều ngành mũi nhọn. Về năng lƣợng, Lào 

có 11 nhà máy thủy điện với sản lƣợng 1.541 triệu kW/h. Ngành 

công nghiệp khai khoáng cũng phát triển mạnh. Trƣớc đây Lào chỉ 

khai thác than, muối mỏ, thiếc, sắt..., nay đã có ngành khai thác 

vàng, kali, đồng, bôxít. 

Về nông nghiệp, từ một nƣớc thiếu lƣơng thực (có năm phải 

nhập tới 1 triệu tấn lƣơng thực), đến năm 2007 đã đạt bình quân 

đầu ngƣời 472 kg/ngƣời (tƣơng đƣơng với Việt Nam). 

Giao thông vận tải cũng có những bƣớc tiến vƣợt bậc. Các 

tuyến giao thông huyết mạch đã đƣợc nâng cấp. Đƣờng 13 từ Viêng 

Chăn đi Nam Lào đã đƣợc mở rộng và hiện đại hóa. Các tuyến 

đƣờng nối với Việt Nam, Thái Lan và ra biển đều đƣợc nâng cấp, 

phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nƣớc và hội nhập với 

khu vực. Xuất khẩu của Lào năm 2007 cũng đƣợc đẩy mạnh. Ngoài 

những mặt hàng chủ yếu nhƣ điện, dệt may, gỗ và khoáng sản, Lào 

cũng đã mở rộng việc xuất khẩu gạo, ngô, cà phê, chuối, thuốc lá... 

Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD. Các ngành du lịch, văn 

hóa, xã hội cũng có những bƣớc tiến quan trọng. 

Cùng với những thành quả to lớn trong công cuộc đổi mới ở 

mỗi nƣớc những năm qua, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Lào cũng đạt đƣợc những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh 

vực. Về chính trị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam cơ bản đã quán triệt và thể hiện đƣợc tinh thần nội dung thỏa 

thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nƣớc, ngày càng 

đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống giữa hai nƣớc. 

Nhìn chung, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật giữa 
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hai nƣớc đến năm 2007 có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản đã 

đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc đề ra. Tuy nhiên, mối quan hệ đoàn 

kết đặc biệt đƣợc hai Đảng, hai Nhà nƣớc và nhân dân hai nƣớc dày 

công vun đắp đã trở thành nguồn sức mạnh dẫn đến thành công 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nƣớc, song chƣa trở 

thành động lực để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong công cuộc xây 

dựng và phát triển kinh tế của mỗi nƣớc. Trên một số lĩnh vực còn 

có những tồn tại cần tiếp tục khắc phục: hợp tác đào tạo đáp ứng 

đƣợc nhu cầu về số lƣợng nhƣng chất lƣợng chƣa thực sự chuyển 

biến nhƣ mong muốn; hợp tác thƣơng mại chƣa vững chắc, thị phần 

và sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trƣờng mỗi bên còn thấp; 

hợp tác đầu tƣ sôi động nhƣng tổ chức triển khai một số dự án còn 

chậm; hợp tác trong lĩnh vực giao thông chƣa đáp ứng đƣợc nhu 

cầu, tiềm năng về giao lƣu kinh tế và sự gia tăng các dự án đầu tƣ 

giữa hai nƣớc; cơ chế, chính sách trong hợp tác có thông thoáng 

hơn nhƣng việc điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách hợp tác còn 

chậm, chƣa đồng bộ; hợp tác giữa các địa phƣơng đƣợc mở rộng 

nhƣng hạn chế về nguồn lực... 

Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội sau hơn 20 năm tiến 

hành công cuộc đổi mới và những chuyển biến quan trọng trong 

mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào trong những năm 

qua đã tạo nên những điều kiện vật chất to lớn thúc đẩy việc tiếp 

tục tăng cƣờng sự hợp tác Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới. Mặt 

khác, bối cảnh quốc tế, khu vực cũng nhƣ tình hình phát triển hiện 

nay của các nƣớc GMS đang mang lại cơ hội lớn và nhiều yêu cầu 

mới cho sự phát triển hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mà 

hai bên cần phải tính đến. 

Trong bối cảnh mới, trên quan điểm bảo đảm cao nhất lợi ích 

quốc gia, Việt Nam cũng nhƣ Lào phải thực hiện chiến lƣợc đối 

ngoại đa phƣơng, rộng mở, tiếp cận với mọi quan hệ đối tác và các 
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điều kiện bên ngoài nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển đất nƣớc. 

Do đó, trong khi duy trì quan hệ đặc biệt với nhau, cả Việt Nam và 

Lào đều đang nỗ lực xây dựng các quan hệ đối tác chiến lƣợc mới. 

Ngày nay, trong quan hệ quốc tế, quan hệ đa phƣơng đang trở 

thành xu thế chủ đạo, là điều kiện để thúc đẩy các quan hệ song 

phƣơng. Đi theo đƣờng lối đối ngoại rộng mở, đa phƣơng hóa, đa 

dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam đã và đang lấy thị trƣờng 

của các nền kinh tế lớn và phát triển nhƣ Mỹ, Trung Quốc, EU, 

Nhật Bản, Hàn Quốc... làm điều kiện cho sự tăng trƣởng và phát 

triển của mình. Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam với các đối tác 

này chiếm trên 70% và theo đó mức xuất khẩu của Việt Nam sang 

các nƣớc ASEAN chỉ chiếm 20%. Điều này cho thấy rằng mối 

quan tâm của Việt Nam với thị trƣờng khu vực không hoàn toàn là 

vì mục đích kinh tế. Cũng nhƣ vậy, với 2/3 tổng chu chuyển thƣơng 

mại mà Lào thực hiện với các nƣớc láng giềng, Lào sẽ phải tìm 

kiếm các ƣu tiên mới để huy động và phân bổ nguồn lực tốt hơn 

cho mục tiêu thoát khỏi nhóm các nƣớc nghèo (chậm phát triển) 

vào năm 2020. 

Nhƣ vậy, điều kiện mới của quốc tế và khu vực đang làm thay 

đổi mạnh tƣ duy phát triển nói chung, tƣ duy đối ngoại nói riêng ở 

các nƣớc đi sau. Một mặt, thực hiện quan hệ song phƣơng tốt với 

các nƣớc láng giềng là nhằm tạo ra một môi trƣờng hòa bình, ổn 

định cho sự phát triển của các bên, nghĩa là phải đứng trên quan 

điểm tổng thể về lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội... trong 

tiếp cận phát triển. Mặt khác, chú trọng quan hệ rộng mở với các 

đối tác giàu tiềm năng và sức mạnh kinh tế, công nghệ là điều 

kiện quan trọng nhằm tạo ra bứt phá và vƣợt trƣớc trong phát triển 

ở các nƣớc này. Trong thực tế, quan hệ với các đối tác lớn, các 

nƣớc nhỏ đi sau thƣờng gặp nhiều bất lợi, hay bị gây sức ép và dễ 

bị cuốn vào tính toán lợi ích của các nƣớc phát triển và các nƣớc 
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lớn. Do đó, các nƣớc này cần ƣu tiên đẩy mạnh các lộ trình hội nhập 

đa phƣơng quốc tế và khu vực. Ví dụ, Việt Nam và Lào là thành 

viên đầy đủ của ASEAN, sẽ gia tăng vị thế của các nƣớc này 

trong quan hệ với các nƣớc lớn. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, 

quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam cần phải đƣợc điều 

chỉnh cho phù hợp với các chiều hƣớng phát triển của khu vực, 

nghĩa là phải đƣợc đặt trong tổng thể của các lộ trình hội nhập đa 

phƣơng khu vực đã và đang phát huy hiệu quả tốt hiện nay trong 

ASEAN nói chung và GMS nói riêng. 

Trong chƣơng trình hợp tác GMS thì quan hệ Việt Nam - Lào 

với Trung Quốc và Thái Lan là quan trọng nhất, tác động trực tiếp 

tới quá trình hội nhập khu vực nói chung và GMS nói riêng của cả 

Việt Nam và Lào, đặc biệt là trong mối quan hệ song phƣơng Lào - 

Thái Lan và Lào - Trung Quốc. 

Lào và Thái Lan gần gũi về địa lý, văn hóa và quan hệ huyết 

thống có nhiều thuận lợi trong giao lƣu kinh tế, văn hóa. Với chi 

phí thấp trong lƣu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tƣ giữa hai bên và 

đặc biệt không bị ngăn trở bởi rào cản ngôn ngữ, quan hệ kinh tế 

Lào - Thái những năm gần đây có những bƣớc phát triển tốt và 

đang có sức thuyết phục đối với một bộ phận đáng kể nhân dân các 

bộ tộc Lào. Trong điều kiện các xung đột lịch sử sắc tộc... không 

còn nổi cộm nhƣ trƣớc kia, nhờ các tiến trình mở cửa và hội nhập 

sâu rộng giữa hai bên nên đã mở ra một cửa ngõ nối thông nền kinh 

tế Lào với các nền kinh tế ASEAN hải đảo. Cùng với Hành lang 

kinh tế Đông - Tây và Bắc - Nam dƣới sự tài trợ của ADB đang 

triển khai tích cực hiện nay, Thái Lan là một phần quan trọng để 

Lào thực thi chiến lƣợc hội nhập và phát triển trong tƣơng lai. Tuy 

nhiên, quan hệ Lào - Thái cũng có những khó khăn do tình hình bất 

ổn về chính trị, an ninh từ phía Thái Lan. 

Quan hệ song phƣơng Lào - Trung Quốc có nhiều thuận lợi 
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hơn. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trƣởng nhanh, tiềm lực mạnh và 

đang bắt đầu thể hiện vai trò dẫn dắt và chi phối các tiến trình phát 

triển ở Đông á nói chung và Đông Nam á nói riêng, đặc biệt là sau 

khi xây dựng xong Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN 

vào đầu năm 2010, với chiến lƣợc “một trục, hai cánh” đang đƣợc 

tích cực triển khai. 

Hiện nay, Lào và Trung Quốc đang cùng nhau xây dựng quan 

hệ đối tác chiến lƣợc hợp tác toàn diện, không chỉ thúc đẩy thƣơng 

mại, dành các điều kiện ƣu đãi nhất cho xuất khẩu của Lào sang 

Trung Quốc, mà Trung Quốc còn đang đẩy nhanh việc đầu tƣ vào 

Lào. Năm 2005, Trung Quốc phê duyệt 33 dự án đầu tƣ vào Lào; 

tám tháng năm 2006, Trung Quốc đã phê duyệt thêm 39 dự án 

trong đó tập trung vào các ngành mỏ và thủy điện. Đến cuối năm 

2007, Trung Quốc đã đầu tƣ 23 dự án trồng cao su vào năm tỉnh 

Bắc Lào với diện tích 122.000 ha. 

Sự liên kết mật thiết giữa kinh tế Trung Quốc với kinh tế Lào 

đang làm cho quan hệ song phƣơng Lào - Trung Quốc trở nên 

nổi trội trong hệ thống các quan hệ của Lào với bên ngoài. Với 

Hành lang kinh tế xuyên á và Hành lang kinh tế Đông - Tây từ 

Nam Ninh (Trung Quốc) đi Hà Nội qua Hà Tĩnh (đƣờng 8) và 

Quảng Trị (đƣờng 9) sang Lào - Thái Lan - Malaixia - Xingapo, 

cùng với Hành lang kinh tế Côn Minh qua chín tỉnh Tây Bắc của 

Lào đến Băng Cốc (chƣa kể Hiệp định thông tàu thƣơng mại 

sông Lan Thƣơng - Mê Công từ cảng Tƣ Mao (Trung Quốc) đến 

cảng Luổng Phạbang) đã tạo nên một môi trƣờng rất thuận lợi 

cho sự phát triển của Lào. Lào đang đứng trƣớc những cơ hội to 

lớn do sự phát triển của Trung Quốc và chiến lƣợc khu vực của 

Trung Quốc mang lại. 

So với quan hệ Lào - Thái Lan và Lào - Trung Quốc thì quan 

hệ Lào - Việt Nam mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhƣng 
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cũng có những ƣu thế và thuận lợi rất cơ bản. Trước hết, quan hệ 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là quan hệ hữu nghị truyền 

thống, đoàn kết đặc biệt đã đƣợc hai Đảng và nhân dân mỗi nƣớc 

dày công vun đắp, trở thành quy luật phát triển và nhân tố quyết 

định thắng lợi của cách mạng hai nƣớc. Quan hệ đặc biệt đó vƣợt 

lên khỏi các lợi ích kinh tế thông thƣờng và đƣợc nhân dân hai 

nƣớc đồng tình, ủng hộ. 

Thứ hai, theo tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, con đƣờng 

tiến ra biển qua Việt Nam là con đƣờng ngắn nhất, ít tốn kém nhất 

để Lào nối thông với thế giới, tiếp cận các đối tác lớn bên ngoài 

Đông á nhƣ Mỹ, Nhật Bản, EU... để cân bằng quan hệ và đẩy mạnh 

chiến lƣợc phát triển của mình. 

Thứ ba, nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và chủ chốt của Lào đƣợc 

đào tạo tại Việt Nam. Sự hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm cho 

nhau, nhất là trong điều kiện Việt Nam là nƣớc đã thành công trong 

đổi mới và phát triển, sẽ rất hữu ích cho công cuộc phát triển của 

Lào. 

Thứ tư, mô hình phát triển của Lào và Việt Nam có nhiều điểm 

tƣơng đồng. Để thoát nghèo và phát triển, đồng thời đảm bảo đƣợc 

chính sách phát triển toàn diện cho nhân dân các bộ tộc Lào, phía 

Lào rất cần nghiên cứu kinh nghiệm bổ ích từ Việt Nam về phát 

triển và xóa đói giảm nghèo (ở Lào không có mục tiêu xóa đói) 

trong khi vẫn giữ đƣợc ổn định chính trị - xã hội. 

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế, khu vực cũng nhƣ sự phát 

triển của các nƣớc GMS, mối quan hệ song phƣơng Lào - Thái Lan, 

Lào - Trung Quốc, Lào - Việt Nam đang mang lại cơ hội lớn và 

nhiều yêu cầu mới, trong đó chứa đựng những yếu tố ngoài kinh tế 

diễn ra nhanh chóng, phức tạp và khó lƣờng. 

Vì vậy, trong thời gian tới cả Việt Nam và Lào phải có sự phối 

hợp nhịp nhàng, đổi mới quan hệ hợp tác toàn diện phù hợp với bối 
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cảnh đã trình bày ở trên. 

II. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TOÀN DIỆN, ĐƯA QUAN HỆ ĐẶC BIỆT 

VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI 

1. Bổ sung và điều chỉnh cơ chế, chính sách, chương trình 

và tổ chức chỉ đạo hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

trong giai đoạn mới 

Trong thời gian qua, việc bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính 

sách hợp tác giữa hai nƣớc còn chậm, thiếu đồng bộ. Các bộ, ban, 

ngành, địa phƣơng mỗi bên còn thiếu hƣớng dẫn, đôn đốc thực hiện 

và chƣa cùng nhau tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời nên tính cập 

nhật và hiệu quả của cơ chế, chính sách còn thấp... Vì vậy, trong 

thời gian tới hai bên cần sớm cùng nhau rà soát lại tổng thể các cơ 

chế, chính sách chƣơng trình và tổ chức thực hiện để bổ sung và 

điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và những đòi hỏi mới của sự 

hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Đặc biệt là 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực hiện nay và 

những năm tới, càng cần phải đẩy nhanh việc điều chỉnh kịp thời, 

linh hoạt những nội dung đã thỏa thuận bằng các văn bản hợp tác 

nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị thực hiện có hiệu quả 

những mục tiêu chiến lƣợc hợp tác đã đặt ra. 

Khắc phục ngay những yếu kém trong hợp tác kinh tế, văn hóa, 

khoa học - kỹ thuật giữa hai nƣớc trong những năm qua, đặc biệt 

trong lĩnh vực quản lý và quy trình cấp phát ODA giữa hai nƣớc 

nhằm nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải và kéo dài dự án, không 

phục vụ kịp thời cho nhu cầu, mục tiêu hợp tác đã đƣợc thỏa thuận 

giữa hai bên. 

Cùng với việc khuyến khích các bộ, ngành, địa phƣơng, các tổ 

chức xã hội hai bên hợp tác bằng khả năng của mình, cần quản lý 
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và thực hiện thống nhất các chƣơng trình hợp tác đã ký kết giữa hai 

Chính phủ. Tránh những thỏa thuận riêng giữa các bộ, ban, ngành, 

địa phƣơng và các tổ chức hai bên vƣợt quá khả năng của mình, 

làm ảnh hƣởng tới kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ đã ký kết. 

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay cũng nhƣ những 

năm trƣớc mắt, cần có những điều chỉnh thích hợp trong quan hệ 

hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc. Trƣớc hết là tăng cƣờng hợp tác 

toàn diện Việt Nam - Lào theo hƣớng hai nƣớc phối hợp chặt chẽ 

và hiệu quả hơn trong các chƣơng trình, dự án hợp tác giữa hai 

nƣớc, với khu vực và đa phƣơng khác. 

Vị thế của Việt Nam ngày càng có trọng lƣợng trong ASEAN 

và cũng đã có sự phát triển đi trƣớc một bƣớc so với Lào trong tiến 

trình thực hiện các cam kết AFTA/AEC và WTO. Việt Nam có thể 

chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho Lào trong việc điều chỉnh chính 

sách và thể chế kinh tế nhằm thực hiện các cam kết quốc tế và khu 

vực. Ví dụ, Việt Nam cần ủng hộ mạnh mẽ tiến trình gia nhập 

WTO của Lào. Với việc Việt Nam giúp Lào tổ chức thành công 

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 10 (tháng 10 năm 2004) và Hội 

nghị cấp cao GMS lần thứ ba (tháng 3 năm 2008), quan hệ hợp tác 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ ngày càng đƣợc mở rộng và 

hiệu quả hơn trƣớc các yêu cầu hợp tác hiện nay và do vậy, vai trò 

của cả Việt Nam và Lào trong quan hệ đa phƣơng và song phƣơng 

trong khu vực cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là 

quan hệ với các nƣớc lớn ngoài khu vực ASEAN. 

Trong quá trình tăng cƣờng quan hệ hợp tác toàn diện, Việt 

Nam - Lào luôn luôn tôn trọng đƣờng lối đối ngoại độc lập, tự chủ 

và chủ trƣơng đa phƣơng hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại 

của nhau. Nhƣ đã trình bày ở trên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và 

hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang diễn ra nhanh chóng và 

ngày càng sâu sắc, ngoài quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 
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Việt Nam, mỗi nƣớc đều có những quan hệ đa phƣơng và song 

phƣơng khác trong khu vực cũng nhƣ trên trƣờng quốc tế. Mỗi bên 

cần ủng hộ và phối hợp với nhau để tận dụng mọi mối quan hệ này 

phục vụ lợi ích cho tất cả các bên.  

Hiện nay, việc phát triển bất kỳ một tuyến hành lang kinh tế 

nào trong khu vực cũng luôn phải đặt trong mạng lƣới của tất cả 

các hành lang kinh tế đã đƣợc ADB đề xuất và hỗ trợ, cũng nhƣ 

đƣợc các nƣớc thành viên GMS hƣởng ứng. Do đó, Việt Nam sẽ là 

con đƣờng ngắn nhất để Lào tiếp cận một số thị trƣờng phía Đông 

Nam của Trung Quốc thông qua chiến lƣợc “Hai hành lang, một 

vành đai kinh tế”1. Và cũng tƣơng tự nhƣ vậy, Lào sẽ là nơi trung 

chuyển quan trọng cho Việt Nam trong việc tiếp cận với thị trƣờng 

Đông Bắc Thái Lan và Mianma. Nhƣ vậy, tính đa dạng trong tiếp 

cận đa phƣơng về quan hệ đối ngoại không cản trở quan hệ song 

phƣơng; trái lại nó sẽ làm cho quan hệ song phƣơng Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam ngày càng hiệu quả và trở nên đặc biệt có ý 

nghĩa hơn trong sự nghiệp phát triển của mỗi nƣớc. 

Trong quan hệ hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế trong thời gian 

tới, cần phải chú trọng tính thực chất, hiệu quả và chất lƣợng. Có 

nghĩa là, các chƣơng trình hợp tác, nhất là từ phía Việt Nam (các 

dự án của Việt Nam đầu tƣ vào Lào) phải phù hợp với yêu cầu của 

công cuộc xây dựng đất nƣớc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh 

quốc gia của Lào. Việt Nam là chỗ dựa tin cậy của Lào trong hai 

cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và cho đến nay, các chƣơng 

trình hợp tác về quốc phòng, an ninh giữa hai nƣớc luôn đem lại 

                                                
1. Hai hµnh lang kinh tÕ:  

- Hµnh lang kinh tÕ C«n Minh - Lµo Cai - Hµ Néi - H¶i Phßng. 

- Hµnh lang kinh tÕ Nam Ninh - L¹ng S¬n - Hµ Néi - Qu¶ng Ninh. 

Vµnh ®ai kinh tÕ vïng vÞnh B¾c Bé ®· ®îc ChÝnh phñ hai níc ViÖt 

Nam, Trung Quèc cam kÕt thùc hiÖn (th¸ng 7 n¨m 2004). 
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hiệu quả, góp phần quan trọng đối với việc tạo ra môi trƣờng hòa 

bình, ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Tuy nhiên, 

trong lĩnh vực hợp tác kinh tế những năm qua, một số dự án triển 

khai chậm, chƣa bảo đảm chất lƣợng nhƣ yêu cầu đặt ra... Do vậy, 

trong thời gian tới, Việt Nam cần ƣu tiên những dự án hợp tác với 

Lào phù hợp với các quy hoạch và kế hoạch phát triển của Lào đã 

đƣợc vạch ra tại kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020 

của Lào. Đó là các dự án hợp tác về phát triển thủy điện với Lào, 

các dự án xây dựng tuyến đƣờng giao thông hƣớng ra biển nhằm 

tận dụng tối đa các cảng biển Việt Nam để phát triển dịch vụ du 

lịch, vận tải..., các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực... 

Đặc biệt, Việt Nam nên lựa chọn những lĩnh vực mà mình có 

thế mạnh để đầu tƣ vào Lào. Đó là các dự án mà Việt Nam có lợi 

thế về kỹ thuật và nguồn nhân lực, có kinh nghiệm tổ chức thực 

hiện tốt hơn các đối tác khác và luôn đƣợc phía Lào tin cậy (thủy 

điện, cầu, cống, đƣờng giao thông, nông, lâm nghiệp...). Có nhƣ 

vậy mới mang lại hiệu quả thiết thực và chất lƣợng. Nhân dân các 

bộ tộc Lào đã từng kề vai sát cánh, thủy chung gắn bó với Việt 

Nam suốt mấy chục năm qua sẽ luôn hy vọng, vững tin và mong 

muốn có đƣợc những kết quả hợp tác ngày càng thực chất, hiệu 

quả, nhất là về hợp tác kinh tế với Việt Nam, giữ mãi tình cảm thủy 

chung, trong sáng và sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam trong mỗi 

bƣớc đƣờng phát triển đi lên của Lào. 

Trong sự phát triển chung của các quan hệ đa phƣơng trong 

khuôn khổ ASEAN, GMS, và yêu cầu của việc tăng cƣờng hợp tác 

toàn diện giữa hai nƣớc, Việt Nam và Lào cần phải phát huy quan 

hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, tạo động lực thúc 

đẩy ngày càng mạnh mẽ hợp tác toàn diện, đặc biệt là hợp tác kinh 

tế phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nƣớc, đƣa hợp tác toàn diện 
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Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong thời gian tới ngang tầm với 

quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai nƣớc 

chúng ta. 

Tính chất đặc biệt đƣợc thể hiện ở điểm khác căn bản với các 

quan hệ đối tác thông thƣờng khác, nó là quan hệ hợp tác toàn diện 

bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... và ƣu tiên, ƣu đãi 

cho nhau cao hơn cả quan hệ song phƣơng theo khuôn khổ FTA, 

tức là đã dành ƣu đãi cao nhất cho nhau ngay cả khi hai bên đều 

chƣa phải là thành viên của WTO. Quan hệ này cần tiếp tục đƣợc 

đẩy mạnh hơn nữa cho dù mức độ phát triển của Lào chƣa cao, Lào 

chƣa phải là thành viên của WTO và Việt Nam không có nhiều 

nguồn lực nhƣ các nƣớc láng giềng khác. Cần có một nhận thức 

thống nhất trong cán bộ và nhân dân hai nƣớc về tính chất đặc biệt 

này. Cả hai bên cần có tầm nhìn rộng hơn, toàn diện và lâu dài hơn 

chứ không chỉ ở các lợi ích kinh tế thuần túy và ngắn hạn, nhất là 

các nỗ lực của Việt Nam đang sánh bƣớc cùng với Lào trên các cấp 

độ hội nhập, từ ASEAN/AEC đến GMS, từ Tam giác phát triển 

Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) đến khuôn khổ hợp tác Đông 

á, WTO. Quan hệ với Việt Nam, Lào có điều kiện vƣơn ra phía 

biển, tức là vƣơn ra thế giới, tiếp cận với các nền kinh tế lớn và 

phát triển vì mục tiêu nhanh chóng thoát nghèo và sánh bƣớc phát 

triển cùng các nƣớc trong khu vực. 

Để tăng cƣờng hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc, phía Lào cần 

tích cực, chủ động hơn nữa đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam. 

Nghị quyết Đại hội VIII Đảng Nhân dân cách mạng Lào cũng đã 

khẳng định: “Chú trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện với Việt 

Nam và Trung Quốc”. Phía Lào cần chủ động lựa chọn các hạng 

mục có nhu cầu đầu tƣ và phát triển đáp ứng đƣợc yêu cầu của công 

cuộc xây dựng đất nƣớc; đồng thời cũng là những dự án mà phía đối 

tác Việt Nam và Trung Quốc có tiềm năng và thế mạnh. Riêng 
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với Việt Nam, phía Lào cần thống nhất nhận thức và hành động 

trên quan điểm tiếp cận tổng thể về lợi ích trong quan hệ hợp tác đặc 

biệt với Việt Nam. Có thể lợi ích trƣớc mắt trong quan hệ hợp tác kinh 

tế Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không lớn bằng quan hệ với các 

nƣớc khác, nhƣng xét theo mục tiêu tổng thể (toàn diện) giữ vững an 

ninh và phát triển bền vững trong tƣơng lai, quan hệ đối tác đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ là trụ cột chính để bứt phá và phát 

triển. 

2. Tiếp tục thực hiện những chương trình hợp tác đã ký kết 

và chuẩn bị xây dựng chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 

Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong những 

năm qua đã đƣợc lãnh đạo cấp cao hai nƣớc đánh giá có nhiều 

chuyển biến tích cực nhƣng cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục: 

hợp tác giáo dục, đào tạo đáp ứng đƣợc nhu cầu về số lƣợng, nhƣng 

chất lƣợng còn có vấn đề, còn thiếu một kế hoạch cụ thể; hợp tác 

thƣơng mại chƣa vững chắc, thị phần và sức cạnh tranh của hàng hóa 

Việt Nam trên thị trƣờng Lào còn thấp; hợp tác đầu tƣ sôi động và 

đạt mức vốn đăng ký cao, nhƣng vốn thực hiện còn thấp và chậm, 

còn để mất thời cơ; vốn viện trợ triển khai chậm, dàn trải; cơ chế 

chính sách đã thông thoáng hơn, nhƣng việc thực hiện chƣa thống 

nhất (giữa mong muốn của hai Chính phủ và việc thi hành của các 

bộ, ngành, đặc biệt các địa phƣơng hai bên); việc kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc thực hiện những hiệp ƣớc hợp tác đã đƣợc ký kết giữa hai 

bên chƣa thƣờng xuyên; hợp tác giữa các địa phƣơng và doanh 

nghiệp đƣợc mở rộng, nhƣng hạn chế về nguồn lực nên chƣa đáp 

ứng đƣợc mong muốn giữa các địa phƣơng và doanh nghiệp hai 

nƣớc... Đây là những vấn đề đƣợc đặt ra trong quá trình xây dựng 

chiến lƣợc hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thời gian tới. 

Để tăng cƣờng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam trong giai đoạn mới, trƣớc mắt cần tập trung tiếp tục thực 
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hiện những định hƣớng lớn đã đƣợc thỏa thuận giữa hai Bộ Chính 

trị, tháng 1 năm 2008 tại Viêng Chăn và tiếp tục thực hiện sáu 

chƣơng trình mục tiêu đã đƣợc thỏa thuận tại Hiệp định hợp tác 

giữa hai Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010. 

Chính phủ Việt Nam cũng đã đề ra những giải pháp nhằm thực 

hiện thắng lợi các chƣơng trình mục tiêu trong kế hoạch hợp tác 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010. Theo đó, 

yêu cầu các chƣơng trình hợp tác phát triển với Lào giai đoạn này 

phải đƣợc triển khai theo nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất 

trên cơ sở Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật 

giữa hai Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010 và Hiệp định hợp tác 

hằng năm. Các bộ, ngành, địa phƣơng căn cứ vào các chƣơng trình 

hợp tác trong Hiệp định với Lào phù hợp với điều kiện của các bộ, 

ngành, địa phƣơng mình. Việc ký kết các nội dung hợp tác với Lào 

không nằm trong các chƣơng trình mục tiêu của Hiệp định phải 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ cho phép. Các chƣơng trình dự án sử 

dụng vốn viện trợ phải đƣợc thực hiện theo “Quy chế tài chính và 

quản lý các dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam 

dành cho Chính phủ Lào”... Với tinh thần đó, năm 2007 hai bên đã 

triển khai thực hiện nhiều thỏa thuận, giải quyết kịp thời những vấn 

đề nảy sinh, các bộ, ban, ngành, địa phƣơng hai bên đã có nhiều 

hoạt động giúp đỡ lẫn nhau và có kết quả tốt. Hợp tác kinh tế, văn 

hóa, khoa học - kỹ thuật giữa hai nƣớc có chuyển biến tích cực. 

Những năm còn lại của giai đoạn 2006 - 2010 hy vọng sự hợp tác 

toàn diện giữa hai bên sẽ đƣợc tăng cƣờng, ngày càng đi vào chiều 

sâu, tạo những tiền đề vật chất cần thiết cho việc xây dựng chiến 

lƣợc hợp tác giữa hai nƣớc giai đoạn 2011 - 2020. 

Chiến lƣợc hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

trong thời gian tới (2011 - 2015 và tầm nhìn đến 2020) đƣợc xây 

dựng và thực hiện trong bối cảnh quốc tế, khu vực và ở từng nƣớc 

có những thuận lợi và khó khăn đan xen cùng những chuyển biến 

rất mau lẹ, tác động trực tiếp đến quan hệ hợp tác toàn diện giữa 
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hai nƣớc. 

Thuận lợi cơ bản trong quan hệ hợp tác là sự ổn định về chính 

trị của hai bên, kinh tế cũng có những bƣớc phát triển khả quan 

trƣớc sự điều hành có hiệu quả của Chính phủ mỗi nƣớc, đây là 

nhân tố quyết định tới quan hệ hợp tác giữa hai nƣớc trong thời 

gian tới. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp 

tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai nƣớc đƣợc hai bên đánh giá 

là ngày càng đƣợc củng cố và phát triển tốt đẹp.  

Trong những năm qua, quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng, 

đối ngoại đƣợc tăng cƣờng; hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ 

thuật có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù kinh tế thế giới từ cuối 

năm 2007 bắt đầu có nhiều biến động lớn, phức tạp; giá cả nhiên 

liệu, vật tƣ, xăng dầu, phôi thép... tăng liên tục chƣa có điểm dừng, 

ảnh hƣởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và Lào. Tuy nhiên, nền 

kinh tế của cả hai nƣớc vẫn có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối khá so 

với các nƣớc trong khu vực (năm 2007 ở Việt Nam là 8,4% và Lào 

là 7,5%). Đây là một lợi thế để Việt Nam và Lào khẳng định vai trò 

của mình trong các hoạt động của tổ chức hợp tác khu vực nhƣ 

ASEAN, GMS, CLV, CLVM... Trong quan hệ hợp tác, hai nƣớc đã 

và đang nhận đƣợc sự ủng hộ của các nƣớc và các tổ chức kinh tế 

thế giới trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố và thúc đẩy nền kinh 

tế của mỗi nƣớc, trong đó chủ yếu là Nhật Bản và Ngân hàng Phát 

triển châu á (ADB). 

Do ảnh hƣởng của suy thoái chung toàn cầu, trong thời gian tới 

thị trƣờng xuất khẩu của mỗi nƣớc còn bị thu hẹp, do đó ảnh hƣởng 

lớn tới việc làm của ngƣời lao động, lao động dƣ thừa ở mỗi nƣớc 

sẽ tăng lên. Hợp tác hai nƣớc sẽ đƣợc đặt ra trƣớc bối cảnh cần phải 

tăng cƣờng, dành ƣu tiên, ƣu đãi cho đầu tƣ vào mỗi nƣớc. Trƣớc 

hết là các dự án thủy điện và trồng cây công nghiệp, nhằm giải 

quyết việc làm cho ngƣời lao động và tạo nguồn lực bổ sung cho 



Ch¬ng x: phÊn ®Êu ®a quan hÖ ®Æc biÖt... 869 

nhau phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của mỗi nƣớc trong giai 

đoạn trƣớc mắt (2011 - 2015); đồng thời tạo điều kiện để hội nhập 

kinh tế thế giới của những năm sau này. Nhƣ vậy, hợp tác toàn diện 

giữa hai nƣớc giai đoạn 2011 - 2020 trƣớc bối cảnh quốc tế, khu 

vực và tình hình thực tế của mỗi nƣớc vừa là cơ hội vừa là thách 

thức. 

Nhằm tăng cƣờng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc, 

định hƣớng cơ bản hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đặt ra 

trong giai đoạn 2011 - 2020 là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào trở thành động lực tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội và hội nhập của mỗi nƣớc”. Trong đó, không ngừng 

nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm quan hệ đặc biệt Việt Nam 

- Lào, Lào - Việt Nam trong hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ 

thuật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác kinh tế ngang 

tầm với quan hệ truyền thống giữa hai nƣớc. Thấm nhuần tƣ tƣởng 

chỉ đạo “Coi trọng, phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai 

nƣớc và coi đây là nhiệm vụ có tầm chiến lƣợc to lớn, thiết thực 

phục vụ cho lợi ích đảm bảo ổn định an ninh, chính trị và phát triển 

của mỗi nƣớc”. Đồng thời, coi hợp tác và nâng cao chất lƣợng giáo 

dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lƣợc 

lâu dài giữa hai nƣớc nhằm hình thành một thế hệ mới kế cận có 

đầy đủ năng lực và nhận thức một cách sâu sắc về mối quan hệ hữu 

nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai 

nƣớc, tạo lòng tin vững chắc lâu dài lẫn nhau, góp phần tăng cƣờng 

mối quan hệ bền vững giữa hai Đảng và hai Nhà nƣớc. Đặc biệt coi 

trọng đào tạo và bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ chính trị, trƣớc hết là đội 

ngũ cán bộ các cấp của các địa phƣơng Lào, cán bộ làm việc ở các 
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dự án giữa hai nƣớc; kết hợp hài hòa giữa đào tạo và bồi dƣỡng, 

giữa số lƣợng và chất lƣợng đào tạo, giữa đào tạo chính quy các 

bậc học với đào tạo nghề. 

Thƣờng xuyên phối hợp và cụ thể hóa quan điểm về quan hệ 

đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trên tinh thần các tuyên 

bố chung và thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà 

nƣớc vào nội dung hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật 

giữa hai nƣớc. Từng bƣớc nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hợp tác 

trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tinh thần quan hệ đặc biệt 

theo luật pháp của mỗi nƣớc nhằm tạo sự chuyển biến trong hợp tác 

kinh tế giữa hai nƣớc, trên cơ sở: 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tƣ đã ký kết. Đồng 

thời tiếp tục đầu tƣ phát huy những tiềm năng, lợi thế của hai nƣớc 

nhằm bổ sung nguồn lực cho nhau, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nƣớc theo từng giai đoạn, góp 

phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi 

nƣớc, trong đó đối với Lào là đƣa đất nƣớc thoát khỏi tình trạng 

nƣớc kém phát triển vào năm 2020. 

Trƣớc mắt, ƣu tiên và có cơ chế đặc biệt để doanh nghiệp hai 

nƣớc có điều kiện triển khai các dự án trực tiếp bổ sung, khuyến 

khích hỗ trợ nguồn lực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế mỗi 

nƣớc; các dự án trực tiếp giải quyết việc làm; các dự án có ảnh 

hƣởng tích cực đến việc cải thiện đời sống dân cƣ trong khu vực dự 

án, các dự án phục vụ giảm nghèo và các dự án có đóng góp thiết 

thực vào việc tăng cƣờng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nƣớc. 

- Phấn đấu tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nƣớc đạt 2 tỷ USD 

vào năm 2015 và 5 tỷ USD năm 2020. Quan tâm đặc biệt, bảo đảm 

kết nối giao thông đƣờng bộ trên các trục huyết mạch và các tuyến 

kết nối qua biên giới với các cảng biển của Việt Nam để phục vụ 

đầu tƣ, thƣơng mại và hội nhập giữa hai nƣớc, trên nguyên tắc đầu 
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tƣ đồng bộ và đồng thời giữa hai bên. 

- Tăng cƣờng và nâng cao vai trò hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa 

các bộ, ngành, tổ chức, địa phƣơng và doanh nghiệp hai nƣớc, gắn 

phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các địa 

phƣơng có chung đƣờng biên giới giữa hai nƣớc nhằm phát triển các 

địa phƣơng khu vực biên giới trở thành hậu phƣơng chiến lƣợc vững 

chắc, ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác lâu dài, tạo sự gắn bó, tin 

tƣởng lẫn nhau, góp phần củng cố ngày càng vững chắc mối quan hệ 

đoàn kết đặc biệt giữa các dân tộc và nhân dân hai nƣớc. 

- Nâng cao chất lƣợng hợp tác và sử dụng có hiệu quả các 

chƣơng trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ của Việt Nam dành cho 

Lào. Tránh dàn trải, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào các 

chƣơng trình, dự án phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

trƣớc mắt và lâu dài của Lào nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho 

hai nƣớc. Các chƣơng trình, dự án mang tính xã hội có tác động 

trực tiếp vào việc tăng cƣờng quan hệ đặc biệt giữa hai nƣớc. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, hai bên phối 

hợp chặt chẽ việc rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản thỏa thuận, 

phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách mới phù hợp với luật pháp và 

tình hình thực tế của mỗi nƣớc, thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa 

hai nƣớc và thông lệ quốc tế, tạo sự chuyển biến trong hợp tác kinh 

tế cũng nhƣ hội nhập quốc tế và khu vực của mỗi nƣớc. 

Thƣờng xuyên trao đổi thông tin và phản ánh những bất cập 

trong quá trình thực hiện những thỏa thuận song phƣơng; đồng 

thời, tăng cƣờng kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời việc thực hiện 

những nội dung thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết. Điều 

chỉnh linh hoạt các nội dung đã cam kết phù hợp với tình hình thực 

tế trong từng thời điểm. 

Phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các cam kết và có sự 

đồng thuận trong các khuôn khổ hợp tác đa phƣơng đối với 
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những vấn đề có liên quan đến hai nƣớc nhằm tranh thủ sự ủng hộ 

và hỗ trợ của các nƣớc, các tổ chức khu vực và quốc tế vào mục 

tiêu thúc đẩy, tạo sự chuyển biến trong hợp tác kinh tế giữa hai 

nƣớc. 

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu 

nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 

Trƣớc những biến động phức tạp và khó lƣờng của tình hình 

thế giới và yêu cầu phát triển của mỗi nƣớc, trên cơ sở những kết 

quả to lớn của sự hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam những 

năm qua, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nƣớc thống nhất đặt 

ƣu tiên cao nhất là cùng phấn đấu nâng quan hệ đặc biệt Việt Nam 

- Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, theo phƣơng châm chất 

lƣợng và hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, 

tăng trƣởng kinh tế bền vững, hội nhập ngày càng sâu rộng và có 

vị thế xứng đáng trên trƣờng quốc tế. Để đạt đƣợc mục tiêu này, 

lãnh đạo cấp cao hai nƣớc đã nhất trí trƣớc hết tiếp tục củng cố, 

tăng cƣờng sự gắn bó, tin cậy và phối hợp chặt chẽ, thƣờng xuyên 

trong những vấn đề có tính chiến lƣợc giữa hai Đảng, hai Nhà 

nƣớc. Duy trì các cuộc gặp cấp cao truyền thống. Tăng cƣờng 

tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả 

và thiết thực về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết 

đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam cho 

toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân hai nƣớc. 

Đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn, Chủ tịch nƣớc, Tổng Bí thƣ 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã nói rõ chủ trƣơng của Đảng và 

Nhà nƣớc Lào về vấn đề này: “Trong điều kiện mới, tình đoàn kết 

đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng tăng 

cường và phát triển, nở hoa, kết trái và cùng tồn tại mãi mãi với sự 

phát triển của hai nước chúng ta.  
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Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ làm hết sức 

mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em 

nâng niu, gìn giữ và vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn 

kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, để cho mối quan 

hệ đó trở thành tài sản vô giá cho con cháu mai sau. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào coi đó vừa là 

nghĩa vụ quan trọng, vừa là vinh dự cao cả của mình, khẳng 

định chắc chắn rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cùng 

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các bộ tộc, mọi tầng lớp 

nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước có sự hiểu biết sâu sắc 

về tầm quan trọng, tính quy luật của tình đoàn kết đặc biệt Lào - 

Việt Nam cũng như nghĩa vụ cần phải vun đắp và xây dựng tình 

đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi 

xanh tươi, đời đời bền vững”1. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng 

Bí thƣ Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng nhấn mạnh: Tăng cường 

hơn nữa việc tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức phong 

phú và thiết thực về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - 

Lào, trước mắt, sớm hoàn thành công trình lịch sử quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào để làm tài liệu giáo dục cho nhân dân hai 

nước, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên hôm nay và mai sau2. 

Nhƣ vậy là, lãnh đạo cấp cao hai nƣớc đều khẳng định sự cần 

thiết phải tăng cƣờng hợp tác toàn diện, đƣa quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, mà nhiệm vụ 

trƣớc tiên là tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

                                                
1. B¸o Nh©n d©n, ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2007. 
2. Xem: LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 

(1930 - 2007) - Bµi viÕt cña L·nh ®¹o §¶ng, Nhµ níc. (Ch÷ in nghiªng 
lµ do chóng t«i nhÊn m¹nh - BBS). 
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Đối tƣợng của việc tuyên truyền, giáo dục là hết thảy cán bộ, 

đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ; từ cán bộ cao cấp của 

Đảng, Nhà nƣớc, quân đội, mặt trận đến những ngƣời dân bình 

thƣờng của hai nƣớc... từ trung ƣơng đến địa phƣơng, bộ, ngành, 

đơn vị, doanh nghiệp. 

Về nội dung, phải làm cho mọi ngƣời hiểu biết sâu sắc về mối 

quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác 

toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã đƣợc Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch 

Xuphanuvông kính yêu xây dựng, vun đắp và đã đƣợc các thế hệ 

lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nƣớc tiếp tục củng cố, phát triển 

trong gần 80 năm qua. Mối quan hệ đặc biệt đó đã trở thành tài 

sản vô cùng quý báu của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát 

triển, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách 

mạng mỗi nƣớc trƣớc đây và ngày nay. Lãnh đạo cấp cao hai nƣớc 

đã nhiều lần khẳng định quyết tâm và coi đây là nhiệm vụ, trách 

nhiệm cùng nhau tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng lên tầm cao 

mới mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự 

cƣờng, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên, bổ sung cho 

nhau; đồng thời dành cho nhau ƣu tiên, ƣu đãi hợp lý, không 

ngừng nâng cao hiệu quả, chất lƣợng hợp tác vì lợi ích của nhân 

dân mỗi nƣớc, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển 

ở khu vực và trên thế giới. 

Việc tuyên truyền, giáo dục phải đƣợc tiến hành bằng nhiều 

hình thức phong phú và thiết thực, hiệu quả. Trƣớc mắt cần dựa 

trên kết quả của công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007)” để làm cơ sở cho công tác 

tuyên truyền, giáo dục. Đây là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng. Bởi vì, cùng với bộ sách lịch sử là những bộ sách hồi ký, văn 

kiện, sách ảnh, biên niên sự kiện, những cuốn phim tƣ liệu mà sau 
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khi hoàn thành không chỉ là những công trình tổng kết có giá trị 

lịch sử về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc 

biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và cũng chính Ngƣời cùng với Chủ 

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

đạo hai Đảng, hai Nhà nƣớc, hai Mặt trận, nhân dân và quân đội hai 

nƣớc không ngừng củng cố và phát triển, mà còn là những công 

trình đáp ứng công tác tuyên truyền, giáo dục lâu dài hết sức có ý 

nghĩa đối với thế hệ hôm nay và các thế hệ con em hai nƣớc Việt 

Nam và Lào mai sau. 

Các công trình khoa học về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai 

nƣớc càng có tác dụng tuyên truyền và giáo dục hơn, bởi nó dựng 

lại bức tranh lịch sử sinh động những chặng đƣờng cách mạng vẻ 

vang mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nƣớc Việt 

Nam và Lào đã đi suốt chiều dài lịch sử mấy chục năm qua; thể 

hiện tinh thần yêu nƣớc nồng nàn và chủ nghĩa quốc tế cao cả, tình 

đoàn kết hữu nghị đặc biệt thủy chung, trong sáng, chí nghĩa, chí 

tình luôn luôn kề vai sát cánh trong suốt hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cho đến những ngày xây dựng 

đất nƣớc trong hòa bình. 

Lịch sử hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam cũng sẽ đƣợc tái hiện một cách rõ ràng, 

sinh động và quan trọng hơn, từ thực tiễn lịch sử đúc kết những bài 

học quý giá trong gần 80 năm xây dựng và phát triển mối quan hệ 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mẫu mực, hiếm có trong lịch sử 

nhân loại. 

Lịch sử về quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng và quân dân hai 

nƣớc chúng ta là sự thật đầy sức thuyết phục không một ai và mãi 

mãi không bao giờ phủ nhận đƣợc, bởi vì, đó là thành quả kết tinh 

từ xƣơng máu hy sinh, từ lao động sáng tạo, từ niềm tin không gì 

lay chuyển nổi, từ sự chia ngọt sẻ bùi, chung lƣng đấu cật, gắn bó 
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keo sơn nhƣ anh em ruột thịt của các thế hệ chiến sĩ cách mạng và 

quân dân hai nƣớc1. 

Các công trình khoa học về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam sẽ là tài liệu rất quan trọng trong việc tuyên 

truyền, giáo dục, làm cho mọi ngƣời, từ cán bộ, đảng viên đến 

ngƣời dân thƣờng của hai nƣớc chúng ta càng thêm tự hào, trân 

trọng về tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lớn lao của mối quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam để mãi mãi biết ơn những chiến sĩ 

cách mạng tiền bối và các thế hệ anh hùng liệt sĩ cùng đồng bào, 

chiến sĩ hai nƣớc đã chiến đấu hy sinh, lao động sáng tạo, xây 

dựng, bồi đắp, bảo vệ tình đoàn kết, quan hệ đặc biệt giữa hai 

Đảng, hai nƣớc chúng ta; phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trở thành động lực thúc đẩy sự 

hợp tác toàn diện giữa hai nƣớc trong giai đoạn mới. 

Để tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ 

hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, cả hai bên cần đẩy mạnh hợp tác 

trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, phát thanh truyền 

hình... Phối hợp tổ chức trọng thể hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của hai nƣớc; duy trì các cuộc gặp gỡ, giao lƣu giữa các địa 

phƣơng, ban, ngành, đơn vị... đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nƣớc. 

Trong bối cảnh hiện nay và tƣơng lai gần, tình hình thế giới và 

khu vực diễn biến phức tạp, khó lƣờng. Tuy hòa bình, hợp tác và 

phát triển vẫn là xu hƣớng chủ yếu, nhƣng xung đột dân tộc, tôn 

giáo, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, khủng bố... vẫn diễn ra ở 

                                                
1. TrÝch bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ Tr¬ng TÊn Sang, ñy viªn Bé 

ChÝnh trÞ, Thêng trùc Ban BÝ th §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam t¹i Héi nghÞ 

trao ®æi kinh nghiÖm c«ng t¸c hai Ban ChØ ®¹o biªn so¹n bé s¸ch LÞch sö 

quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam (1930 - 2007), th¸ng 3 

n¨m 2009. 
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nhiều nơi với tính chất rất phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn đẩy 

mạnh việc thực hiện âm mƣu “diễn biến hoà bình” mà mũi nhọn là 

tƣ tƣởng, văn hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá 

hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, 

hai Nhà nƣớc Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng cƣờng 

hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức 

phong phú, hiệu quả, thiết thực... kể cả việc phối hợp và trao đổi 

kinh nghiệm đấu tranh chống các tƣ tƣởng sai trái, phản động trong 

cuộc đấu tranh chống âm mƣu và hành động của các thế lực thù 

địch nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam và Lào; đồng 

thời đấu tranh với những luận điệu nhằm xuyên tạc quan hệ Việt 

Nam - Lào, bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp 

tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hiện nay. 

Với mong muốn và quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nƣớc và 

nhân dân hai nƣớc, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam sẽ đƣợc đẩy mạnh trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, 

tự chủ và ý chí tự lực, tự cƣờng, phát huy thế mạnh và khả năng 

của mỗi nƣớc trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi; đồng thời 

dành ƣu tiên, ƣu đãi cho nhau phù hợp với tính chất của mối quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không ngừng nâng cao 

chất lƣợng và hiệu quả hợp tác, đƣa quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam lên một tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nƣớc, vì 

hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

 

 



KẾT LUẬN 

 

Khi lãnh tụ Nguyễn ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tƣ tƣởng của Ngƣời về con đƣờng cách mạng giải phóng dân tộc 

theo quỹ đạo của cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam - tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, là thời điểm xuất 

hiện quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Cũng từ 

đây, cuộc đấu tranh của hai dân tộc chống chế độ thuộc địa, từng 

bƣớc tiến triển trong quan hệ đoàn kết đặc biệt giành đƣợc nhiều 

thắng lợi quan trọng. 

Các chặng đƣờng thắng lợi của hai dân tộc diễn ra nối tiếp nhau 

nhƣ Cách mạng tháng Tám 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lƣợc kết thúc bằng thắng lợi hoàn toàn năm 

1975, tiếp đó là quá trình tìm tòi, thử nghiệm để đi tới quyết định 

đổi mới con đƣờng xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội vào cuối năm 1986. Đƣờng lối đổi mới khơi dậy 

nguồn lực lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất phát triển, điều 

chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý, mở rộng quan hệ đối 

ngoại, hội nhập tổ chức ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế khác, đƣa 

tới sự tăng trƣởng nhanh về năng suất lao động, của cải xã hội, ổn 

định chính trị trong sự biến động hiểm nghèo của chủ nghĩa xã hội 

với sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nƣớc 

Đông Âu. Sự kiểm nghiệm khách quan đó của lịch sử càng làm 

sáng tỏ giá trị cao quý của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và năng lực lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, Đảng Nhân dân cách mạng 

Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sự thiết lập quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là 

một sáng tạo lý luận cách mạng giải phóng dân tộc 

Hầu hết các nƣớc châu á, đến những năm đầu thập  niên 20 thế kỷ 

XX, sống trong tình trạng biệt lập, không tự biết sức mạnh vốn có của 

mình, càng không biết đoàn kết với các dân tộc khác để tạo ra sức 
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mạnh chiến thắng chủ nghĩa thực dân phƣơng Tây. Do vậy, sự thiết 

lập quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trở thành một 

giải pháp có ý nghĩa lịch sử của nhân dân châu á trong sự nghiệp đấu 

tranh lật đổ chế độ thuộc địa. Điều đó, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc cho 

biết, sau nhiều năm ngẫm nghĩ, Ngƣời tìm thấy “nguyên nhân đầu tiên 

đã gây ra sự suy yếu của các dân tộc phƣơng Đông, đó là SỰ BIỆT 

LẬP... do đó họ THIẾU SỰ TIN CẬY LẪN NHAU, SỰ PHỐI HỢP 

HÀNH ĐỘNG VÀ SỰ CỔ VŨ LẪN NHAU”1. 

Nguyễn ái Quốc còn phân tích làm sáng tỏ thêm mối quan hệ 

giữa việc tìm kiếm con đƣờng tự giải phóng và nhận thức về tầm 

quan trọng của đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Ngƣời viết: 

“Miền Cận Đông và miền Viễn Đông, từ Xyri tới Triều Tiên - 

chúng tôi chỉ nói đến những nƣớc thuộc địa và nửa thuộc địa có 

một diện tích rộng hơn 15 triệu km2, với số dân hơn 1.200 triệu 

ngƣời, tất cả những nƣớc rộng lớn ấy ngày nay đều đang ở dƣới 

ách của chủ nghĩa tƣ bản và chủ nghĩa đế quốc. Và mặc dù số 

lƣợng của họ đáng lẽ phải làm cho họ có sức mạnh, các dân tộc bị 

áp bức đó vẫn chưa thực sự mưu đồ tự giải phóng khỏi ách đó, và 

vì họ chưa hiểu giá trị của sự đoàn kết quốc tế, nên họ chưa biết 

đoàn kết nhau lại để đấu tranh... Họ có sẵn một sức mạnh to lớn 

mà họ chƣa biết!”2. 

Nét đặc sắc của quan hệ giúp nhau giữa hai dân tộc Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam là sự thực hiện quan điểm, nguyên tắc và trách 

nhiệm do lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhất trí. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam cả hai Đảng và hai dân tộc đều nhất trí 

thực hiện lời chỉ dẫn của lãnh tụ Hồ Chí Minh “giúp bạn là mình tự 

                                                
1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.1, tr.263. 
2. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.1, tr.301. (Nh÷ng ch÷ in nghiªng lµ 

do chóng t«i nhÊn m¹nh - BBS). 
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giúp mình”, và thực hiện các nguyên tắc nhƣ trên đã viết. Nhân dân 

hai nƣớc cùng sát cánh bên nhau chiến đấu, công tác và do vậy, 

thắng lợi của mình, có phần đóng góp của bạn. Tại cuộc hội đàm 

giữa Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Đoàn đại biểu 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tháng 12 năm 1973. Đồng chí 

Cayxỏn Phômvihản thể hiện rõ tinh thần ấy: “Đặc biệt trong quá 

trình giúp đỡ, ta đã xây dựng tình đoàn kết hiếm có trong lịch sử”. 

Sự đoàn kết vì tình, vì nghĩa, vì dân tộc, vì quốc tế cho nên đoàn 

kết trở thành truyền thống, thành mẫu mực. 

Trong tình hình quốc tế, trong tình hình quan hệ của đảng, các 

nƣớc đều có vấn đề phức tạp, mà giữa hai Đảng chúng ta đến nay 

đều thuỷ chung gắn bó là một điều vô cùng quý báu. 

Nhân dịp kết thúc một giai đoạn cách mạng, thay mặt Đảng 

Nhân dân cách mạng Lào, thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng, thay mặt toàn thể nhân dân Lào, chúng tôi bày tỏ lòng biết 

ơn sâu sắc đối với Đảng Lao động Việt Nam, với Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng và với tất cả cán bộ, chuyên gia, bộ đội, công 

nhân đã và đang công tác ở Lào, có những ngƣời đã lăn lộn 10, 20 

năm xa quê hƣơng, xa gia đình, tận tuỵ hy sinh vì cách mạng Lào. 

Lịch sử hai Đảng, hai nƣớc sẽ ghi mãi mãi công ơn to lớn này. Đây 

không những là một tấm gƣơng lớn cho hai Đảng, hai nƣớc chúng 

ta, mà còn là một gƣơng, một kinh nghiệm quý báu cho mối quan 

hệ đặc biệt giữa hai Đảng. Nó Mác - Lênin lắm, nó rất chân chính, 

nó rất đúng nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Tôi nghĩ 

không có lời văn, không có báo chí nào có thể nói hết. 

Có thể nói đây là những điểm rất cơ bản. Chỉ có hai Đảng, hai 

dân tộc cùng một cảnh ngộ chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, 

cùng một vận mệnh gắn bó với nhau mới hiểu hết tình nghĩa này”1. 

                                                
1. Biªn b¶n héi ®µm gi÷a §oµn ®¹i biÓu §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vµ 

§oµn ®¹i biÓu §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo, th¸ng 12 n¨m 1973, Tµi 

liÖu ®· dÉn.  
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Về phía Việt Nam, Trung ƣơng Đảng nhiều lần tự xác định 

trách nhiệm của mình đối với cách mạng Lào và điều đó cũng là 

trách nhiệm đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam. Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị ngày 21, 22 tháng 4 năm 

1967 viết: “Vị trí cách mạng Lào rất quan trọng và gắn liền với 

Việt Nam, quan hệ giữa ta và Lào là quan hệ đặc biệt. Quan hệ giữa 

ta và Lào khác với quan hệ giữa ta với các nƣớc khác. Đối với Lào 

không phải là giúp mà thôi, mà ta phải xem mình có nhiệm vụ tham 

gia làm cách mạng ở Lào”1. 

Bộ Chính trị chủ trƣơng quán triệt trong toàn thể cán bộ, chiến 

sĩ sang giúp Lào và các ngành, các địa phƣơng có quan hệ về ý 

nghĩa, nhiệm vụ giúp cách mạng Lào, tham gia cách mạng Lào. 

Trong quá trình giúp đỡ nhau, mỗi bên đều dốc hết sức của 

mình, giúp toàn diện, nhƣng không dàn đều, mà chú trọng tập trung 

vào những vấn đề cơ bản nhất. Theo ý kiến của Bác Hồ, trong 

những năm đầu thập niên 60 thế kỷ XX, Việt Nam cần chú trọng 

tập trung giúp Đảng Lào xây dựng đƣờng lối, cƣơng lĩnh, đào tạo 

cán bộ. Ngƣời chỉ đạo thành lập một tổ cán bộ Việt Nam cùng bạn 

nghiên cứu, đi khảo sát thực tế ở nhiều tỉnh, kể cả ở vùng địch hậu 

Viêng Chăn. Kết quả nghiên cứu đã giúp Trung ƣơng Đảng Nhân 

dân Lào ra Nghị quyết xây dựng vùng giải phóng nhƣ quy mô quốc 

gia đƣợc ghi trong kế hoạch ba năm từ 1968 đến 1970; năm 1972, 

Đại hội II Đảng Nhân dân cách mạng Lào công bố Cương lĩnh 

hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ 

nghĩa xã hội. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng Nhân dân Lào và nhân dân 

Lào giúp Việt Nam mở tuyến đƣờng vận tải chiến lƣợc, cung cấp 

sức ngƣời, sức của cho chiến trƣờng miền Nam Việt Nam, Lào và 

                                                
1. Tæng côc ChÝnh trÞ: §¶ng l·nh ®¹o qu©n t×nh nguyÖn vµ chuyªn gia 

qu©n sù ViÖt Nam lµm nhiÖm vô quèc tÕ (1930 - 1975), S®d, tr.476. 
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Campuchia. 

Đây không chỉ là con đƣờng vận chuyển vũ khí, quân trang, 

quân dụng, lƣơng thực, xăng dầu và bộ đội, cán bộ từ hậu phƣơng 

miền Bắc vào miền Nam đến Lào, Campuchia mà còn là chiến 

trƣờng đọ sức ác liệt, nơi thử thách ý chí và bản lĩnh cách mạng của 

lực lƣợng vũ trang và nhân dân hai nƣớc vì độc lập, tự do, chống 

các mƣu đồ, kế hoạch nham hiểm, tàn bạo và các phƣơng tiện chiến 

tranh hiện đại nhất của đế quốc Mỹ. 

Trong chiến tranh chống Mỹ, nhiều chiến dịch lớn do quân đội, 

nhân dân Việt Nam và quân đội Lào tiến hành nhƣ chiến dịch phản 

công đƣờng 9 - Nam Lào đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” 

của Mỹ - nguỵ hòng ngăn chặn đƣờng tiếp tế từ miền Bắc vào miền 

Nam Việt Nam, triệt phá hoàn toàn hệ thống hậu cần của ta tại Nam 

Lào. Chúng đã bị thất bại thảm hại trƣớc sức phối hợp chiến đấu 

của bộ đội Việt Nam và quân, dân Lào. Tiếp đó, quân đội Việt 

Nam, Lào còn mở nhiều chiến dịch tiêu hao tiêu diệt địch, bảo vệ 

và mở rộng vùng giải phóng của cách mạng Lào, giữ vững mạch 

máu giao thông trên đƣờng Hồ Chí Minh, khẩn trƣơng chuẩn bị lực 

lƣợng đón thời cơ giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Từ thực tế của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, chúng ta 

càng thấu hiểu, Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào đã 

chấp nhận những hy sinh to lớn khi giúp Việt Nam mở đƣờng tây 

Trƣờng Sơn, tận dụng lợi thế thiên nhiên và vị thế địa - quân sự của 

dãy Trƣờng Sơn. Và chỉ có quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt 

Nam - Lào mới đáp ứng đƣợc yêu cầu đó của bạn bè, đồng chí. 

Hai bên thƣờng xuyên quan tâm học hỏi lẫn nhau, cổ vũ những 

sáng tạo và thành công của bạn. Tại cuộc hội đàm giữa Đoàn đại 

biểu Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam và Đoàn đại biểu Trung 

ƣơng Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tháng 12 năm 1973, đồng chí 

Lê Duẩn nói: “Đảng chúng tôi đánh giá rất cao thắng lợi mà Đảng 
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và nhân dân Lào vừa giành đƣợc. Thắng lợi của các đồng chí đƣa 

đất nƣớc Lào phát triển một bƣớc nhảy vọt chƣa từng có trong lịch 

sử đất nƣớc Lào, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 

của cách mạng ở Đông Dƣơng và ảnh hƣởng tốt đến phong trào của 

nhân dân các nƣớc trên thế giới. Đảng Lào và nhân dân Lào đã làm 

đƣợc một việc vĩ đại trong hoàn cảnh hết sức khó khăn phức tạp”1. 

Những kỳ tích của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam là sự thể hiện thành công đạt tới trình độ mẫu mực, đúng đắn, 

hài hoà mối quan hệ dân tộc và quốc tế; tạo thuận lợi cho hai bên tự 

chủ phát triển nội lực của mình và chung sức nhân lên sức mạnh 

của khối liên minh, hợp tác của hai dân tộc. Đó chính là di sản văn 

hoá phi vật thể của hai dân tộc Việt Nam, Lào nhƣ Chủ tịch 

Xuphanuvông đánh giá trong diễn văn đọc tại cuộc míttinh trọng 

thể chào mừng Đoàn đại biểu nhân dân Lào tại Hội trƣờng Ba 

Đình, Hà Nội ngày 25 tháng 5 năm 1971: “Tình hữu nghị anh em 

giữa nhân dân Lào và Việt Nam thật là vĩ đại mà bất cứ bài ca, bản 

nhạc nào, bất cứ bài thơ nào hay nhất cũng không sao diễn tả trọn 

vẹn đƣợc. Tình hữu nghị đó cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn 

biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đoá hoa nào thơm 

nhất. Tình hữu nghị cao đẹp đó đã đƣợc vun trồng, xây đắp lên với 

tất cả tấm lòng thành thật của chúng ta. Do đó, không thể có hung 

thần nào, không thể có kẻ thù nào phá vỡ nổi”2. 

Trong tình hình đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại 

và hội nhập quốc tế, cần ra sức bảo vệ, phát triển quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

                                                
1. Biªn b¶n héi ®µm gi÷a §oµn ®¹i biÓu §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vµ 

§oµn ®¹i biÓu §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo, th¸ng 12 n¨m 1973, Tµi 

liÖu ®· dÉn. 
2. B¸o Nh©n d©n, ngµy 2 th¸ng 6 n¨m 1971. 
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Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là sự tổng 

hợp phẩm chất cách mạng trong sáng, trách nhiệm cao cả và tình 

cảm sắt son, nồng thắm mà hai dân tộc Việt Nam, Lào dành cho 

nhau, gắn bó bền chặt với nhau, chiến đấu, hy sinh, lao động sáng 

tạo vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Quan hệ đó trải qua nhiều chặng đƣờng gian nan, ác liệt do chủ 

nghĩa đế quốc xâm lƣợc gây ra. Trong chín năm (1945 - 1954), đế 

quốc Pháp sử dụng các kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”, “dùng 

ngƣời Đông Dƣơng đánh ngƣời Đông Dƣơng”, chia cắt, bao vây 

chiến trƣờng Việt Nam, Lào trong nhiều năm (1945 - 1949)... 

nhƣng chúng đều bị nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đoàn kết 

chiến đấu và đánh bại. 

Đế quốc Mỹ không rút kinh nghiệm thất bại của thực dân Pháp, 

liều lĩnh lao vào cuộc chiến xâm lƣợc Đông Dƣơng kéo dài hơn 20 

năm với cƣờng độ gia tăng gấp bội. Chúng sử dụng nhiều chiến 

lƣợc chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới; đánh phá dữ dội lãnh 

thổ Việt Nam và Lào, nhất là đƣờng Hồ Chí Minh, hòng bóp nghẹt 

con đƣờng chi viện của hậu phƣơng miền Bắc cho chiến trƣờng 

miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Song chúng càng bị thất 

bại thảm hại. 

Sau chiến thắng chống ngoại xâm, quan hệ Việt Nam - Lào vẫn 

phải đối đầu với nhiều thách thức mới do nhiều kẻ thù gây ra và do 

hậu quả chiến tranh. Đồng thời, lúc bấy giờ, tại Việt Nam, sự lãnh 

đạo của Đảng và quản lý của Nhà nƣớc đã phạm phải “những sai 

lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trƣơng, chính sách lớn, sai lầm 

về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. 

Khuynh hƣớng tƣ tƣởng chủ yếu của những sai lầm ấy, đặc biệt 

là những sai lầm về chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, 

lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện 

vọng chủ quan, là khuynh hƣớng buông lỏng trong quản lý kinh tế, 
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xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối và nguyên tắc của 

Đảng. Đó là tƣ tƣởng tiểu tƣ sản, vừa “tả” khuynh vừa hữu 

khuynh”1. 

Về phía Lào, Đảng và Nhà nƣớc cũng mắc phải những nhƣợc 

điểm mà Đại hội IV Đảng Nhân dân cách mạng Lào chỉ rõ: đó là 

tƣ tƣởng chủ quan, nóng vội trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 

nhƣ muốn xoá bỏ ngay các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 

nghĩa; vội vàng chuyển các nhà máy, xí nghiệp không cần thiết 

sang sở hữu nhà nƣớc; nóng vội đƣa nông dân vào làm ăn tập thể 

mà không xem xét các điều kiện, nguyên tắc và năng lực tổ chức, 

quản lý, đi đôi với việc chậm giải quyết cơ chế quản lý tập trung 

quan liêu, hành chính bao cấp trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh2. 

Trƣớc những sai lầm, nhƣợc điểm trong công cuộc xây dựng 

đất nƣớc, hai Đảng và hai Nhà nƣớc Việt Nam, Lào đã hợp tác trao 

đổi kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn để xác định chủ trƣơng, 

chính sách khắc phục khó khăn, mở đƣờng đổi mới, đƣa đất nƣớc 

phát triển theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Trên các chặng đƣờng cách mạng đầy gian khổ, phức tạp và 

thắng lợi vẻ vang của hai dân tộc Việt Nam, Lào đều hiện rõ vai trò 

quan trọng, giá trị cách mạng, nhân văn và hiệu quả to lớn của quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Nhìn về tƣơng lai, 

chúng ta càng thấy rõ sự cần thiết phải ra sức bảo vệ, phát triển 

quan hệ đặc biệt đó - tài sản quý giá nhất của hai dân tộc Việt Nam, 

Lào. Trƣớc hết cần học tập, thấm nhuần những quan điểm, nguyên 

                                                
1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng thêi kú ®æi míi 

(§¹i héi VI, VII, VIII, IX), Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2005, tr.25. 
2. Xem Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn Trung ¬ng 

§¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo: LÞch sö §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo 

(tãm lîc), Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2005, tr.227. 
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tắc và phƣơng pháp xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam và vận dụng trong mọi hoạt động liên quan 

với mối quan hệ đó. Đồng thời, cần cảnh giác và đấu tranh không 

khoan nhƣợng chống các quan điểm, thủ đoạn hạ thấp hoặc phá 

hoại quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Lời phát 

biểu sau đây của đồng chí Cayxỏn Phômvihản chính là lời chỉ dẫn 

cho phƣơng hƣớng suy nghĩ và hành động của chúng ta: “chúng ta 

phải nhận thức rằng mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam tuy là quý 

hơn ngọc quý nhất, song cũng phải thƣờng xuyên chăm lo vun đắp 

cho trong sáng hơn nữa. 

Để tăng cƣờng củng cố mối quan hệ đoàn kết Lào - Việt trong 

hoàn cảnh mới, cán bộ đảng viên cần nhận thức, quán triệt quan 

điểm, thái độ cũng nhƣ phƣơng pháp nhận xét và giải quyết đúng 

đắn những vấn đề thực tế thƣờng xảy ra”1. 

 

 

 

                                                
1. Bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ Cayxán Ph«mvih¶n, Tæng BÝ th §¶ng 

Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo t¹i Héi nghÞ c¸n bé toµn quèc ngµy 13 th¸ng 5 

n¨m 1974, Tµi liÖu ®· dÉn. 
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