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C©u 1 : §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do ai s¸ng lËp, vµo thêi gian nµo vµ ®îc thµnh lËp 

trªn c¬ së hîp nhÊt nh÷ng tæ chøc céng s¶n tiÒn th©n nµo ?  

 

Tr¶ lêi :  Đồng chí Nguyễn Ái Quốc Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin chuẩn bị  

Thành lập Đảng.  

 l- Đồng chí Nguyễn ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin  
Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu 

nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ, thì đồng chí Nguyễn ái Quốc đã ra 

đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới.  

Gần mười nǎm bôn ba khắp các châu lục (1911-1920), Người đến những nước thuộc địa và 

những nước đế quốc như Anh, Mỹ, Pháp... quan sát, nghiên cứu, suy nghĩ, đã phát hiện một 

chân lý: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của 

giai cấp công nhân với nhân dân lao đồng ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa...  

 

Dưới ánh sáng Cách mạng tháng Mười, Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin 

và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh thành lập Đảng công sản Pháp..., chủ nghĩa Mác - Lênin, 

chân lý cách mạng của thời đại đã sớm được khẳng định trong nhận thức tư tưởng của 

Nguyễn Ái Quốc.  

 

Tháng 12 nǎm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, đồng chí 

Nguyễn ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và chủ trương thành lập 

Đảng cộng sản Pháp. Giải thích việc làm đầy ý nghĩa đó, đồng chí Nguyễn ái Quốc viết: "Đệ 

tam Quốc tế nói sẽ giúp đỡ các dân tộc bị áp bức giành lại tự do và độc lập của họ. Còn Đệ 

nhị Quốc tế không hề nhắc đến vận mạng các thuộc địa. Vì vậy, tôi đã bỏ phiếu tán thành Đệ 

tam Quốc tế. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đây là tất cả những điều tôi 

muốn."  

 

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển biến quyết định trong tư tưởng và lập trường chính trị của 

đồng chí Nguyễn ái Quốc.  

 

Từ đó Người xác định con đường giải phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là: giải phóng 

giai cấp vô sản mới thực sự giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là 

sự nghiệp cua chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới .  

 

Từ khi trở thành người cộng sản, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã xúc tiến mạnh mẽ việc truyền 

bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào giải phóng dân tộc và phong trào vô sản ở các nước 

thuộc địa, trong đó có Việt Nam.  

 

Cuối nǎm 1921, tại Đại hội lân thứ nhất của Đảng cộng sản Pháp, đồng chí Nguyễn ái Quốc 

đã trình bày dự thảo nghị quyết về vấn đề "chủ nghĩa cộng sản và thuộc địa", và kiến nghị 

thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng. Nǎm 1922, Ban nghiên cứu thuộc địa của 

Đảng cộng sản Pháp được thành lập Đồng chí Nguyễn ái Quốc được cử làm trưởng tiểu ban 

nghiên cứu về Đông Dương. Với cương vị này, đồng chí đã tích cực tuyên truyền, giáo dục 

và giới thiệu cho Đảng cộng sản Pháp nhiều chiến sĩ cách mạng của các nước thuộc địa ở 

châu á châu Phi...  

 

Cũng nǎm 1921, nhờ sự giúp đỡ của Đảng cộng sản Pháp, Người đã cùng với một số chiến sĩ 

cách mạng ở các nước Angiêri, Mađagátxca, Xênêgan, Tuynidi, Marốc, Đahômây v.v..sáng 

lập ra Hội liên hiệp thuộc địa. ở Pari, trong đó Hội người Việt Nam yêu nước ở Pháp làm 

nòng cốt. Thông qua tổ chức này và báo Người cùng khổ, diễn đàn của các dân tộc bị áp bức, 
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chủ nghĩa Mác - Lênin đã đến với các dân tộc thuộc địa, đồng thời tình hình các nước thuộc 

địa đã đến với nhân dân Pháp. Cùng với báo Người cùng khổ mà đồng chí Nguyễn ái Quốc 

làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút và quản lý, Người còn viết nhiều bài đǎng trên các báo Nhân 

đạo (L'humanité), cơ quan Trung ương của Đảng cộng sản Pháp, Đời sống thợ thuyền (La 

Vie Ouvrière), tiếng nói của giai cấp công nhân, Tạp chí Cộng sản (La Revue communiste), 

cơ quan lý luận của Đảng cộng sản Pháp v.v.. Hầu hết bài viết của Người đều tập trung lên 

án chủ nghĩa thực dân.  

 

Nǎm 1925, được sự giúp đỡ của những người cộng sản Pháp, tác phẩm Bản án chế độ thực 

dân Pháp của đồng chí Nguyễn ái Quốc viết bằng tiếng Pháp được xuất bản lần đầu tiên ở 

Pari. Tư tưởng, quan điểm cơ bản của Người về chiến lược và sách lược cách mạng thuộc địa 

đã bước đầu thể hiện trong tác phẩm.  

 

Bản án chế độ thực dân Pháp tố cáo trước nhân dân Pháp và thế giới những tội ác của bọn 

thực dân không chỉ ở Việt Nam, Angiêri mà ở khắp các thuộc địa. Bằng biểu tượng "con đỉa 

hai vòi", Nguyễn ái Quốc đã làm cho người đọc thấy rằng: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực 

dân là kẻ thù chung của giai cấp vô sản và nhân dân lao động bị áp bức, bị bóc lột ở các 

nước chính quốc và các dân tộc thuộc địa. Bản án chế độ thực dân Pháp đã góp phần vào 

việc thiết lập sự liên minh giữa cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng 

dân tộc ở các thuộc địa, phải thực hiện sự liên minh chật chẽ với nhau để chống kẻ thù 

chung, vì "chỉ có sự hợp tác này mới bảo đảm cho giai cấp công nhân quốc tế giành được 

thắng lợi cuối cùng".  

 

Nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả nǎng cách mạng to lớn. Phải làm cho các dân tộc 

thuộc địa từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở 

cho một Liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những cái 

cánh của cách mạng vô sản".  

 

Bản án chế đô thực dân. Pháp đã phê phán thái độ "cầu cạnh xin xỏ thay đổi quốc tịch" của 

một số người mang tư tưởng cải lương tư sản, đồng thời đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự 

mình giải phóng cho mình: "công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự 

nỗ lực của bản thân anh em" và hướng cách mạng thuộc địa phát triển theo con đường cách 

mạng của Quốc tế cộng sản.  

 

Bản án chế độ thực dân Pháp là tác phẩm lý luận đầu tiên của cách mạng nước ta, góp phần 

truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Nhờ tác phẩm đó và các bài viết của đồng 

chí Nguyễn ái Quốc, nhân dân ta, trước hết là những người trí thức tiểu tư sản yêu nước, tiến 

bộ đã hướng về và tiếp thụ chủ nghĩa Mác - Lênin.  

 

Tháng 6 nǎm 1923, đồng chí Nguyễn ái Quốc rời nước Pháp đến Mátxcơva để tham dự Hội 

nghị nông dân quốc tế tân thứ nhất (10-1923); đồng thời trực tiếp học tập, nghiên cứu kinh 

nghiệm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Lênin. Ngày 17-6-1924, đồng chí được 

Trung ương Đảng cộng sản Pháp uỷ nhiệm tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản. Sau 

đó, đồng chí còn tham gia các đại hội Quốc tế công hội đỏ, Quốc tế phụ nữ, Quốc tế thanh 

niên, Quốc tế cứu tế đỏ Tại các Đại hội quốc tế nói trên, đồng chí Nguyễn ái Quốc tiếp tục 

làm rõ những quan điểm của mình về vai trò lịch sử của giai cấp vô sản thuộc địa, về mối 

quan hệ giữa phong trào cách mạng ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc và nêu rõ 

sự cần thiết phải thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc trước khi xoá bỏ chế độ 

thối nát này trên toàn thế giới.  
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2. Đồng chí Nguyễn ái Quốc trực tiếp chuẩn bị thành lập Đảng  
 

Giữa tháng 12 nǎm 1924, với tư cách là uỷ viên Bộ phương Đông của Quốc tế cộng sản, trực 

tiếp phụ trách Cục phương Nam, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã từ Liên Xô đến Quảng Châu 

(Trung Quốc) để hoạt động, xây dựng phong trào và đào tạo cán bộ cách mạng cho một số 

nước ở Đông Nam á. Tại đây, đồng chí đã cùng với các nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc, 

Triều Tiên, ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, v.v..sáng lập ra Hôi liên hiệp các dân tộc 

bị áp bức ở á - Đông.  

 

Tháng nǎm 1925, đồng chí Nguyễn ái Quốc thành lập Việt Nam thanh niên cách mang đồng 

chí Hội, trong đó có tổ chức trung kiên là cộng sản đoàn làm nòng cốt để trực tiếp truyền bá 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bi điều kiện cho việc thành lập chính đảng của 

giai cấp vô sản Việt Nam. Người đã trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo được hơn 200 

cán bộ cách mạng. Trong số này, nhiều người được chọn đi học trường Đai học phương 

Đông ở Liên Xô (Trần Phú, Lê Hông Phong, Hà Huy Tập, v.v..), một số được cử Vào học 

quân sự ở trường Hoàng Phố (Trung Quốc) như Trương Vân Lệnh, Phùng Chí Kiên. Còn 

phần lớn đưa về nước hoạt động. Người cho ra tờ báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền 

của Hội.  

 

Đầu nǎm 1927, cuốn Đường cách mệnh gồm những bài giảng của Người trong các lớp đào 

tạo cán bộ ở Quảng Châu, được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở á - 

Đông xuất bản.  

 

Trong tác phẩm quan trọng này, đồng chí Nguyễn ái Quốc nêu ra những tư tưởng cơ bản về 

chiến lược và sách lược của cách mang Việt Nam.  

 

Đường cách mệnh đề cập đầu tiên đến vấn đề tư cách người cách mang, nhắc nhở cán bộ 

phải vị công vong tu, nói thì phải làm,... giữ chủ nghĩa cho vững,... ít lòng tham muốn về vật 

chất,... hy sinh,... giữ bí mật,... phục tùng đoàn thể v.v..  

 

Tác phẩm nêu ra ba loai tư tưởng về cách mạng và chia ra hai thứ cách mạng là "dân tộc cách 

mạng" và "thế giới cách mạng", rồi khẳng định tuy có khác nhau "nhưng 2 thứ cách mệnh ấy 

vẫn có quan hệ với nhau". "Tất cả dân cày, người thợ trong thế giới bất kỳ nước nào, nòi nào 

đều liên hợp nhau lại như anh em một nhà, để đạp đổ tất cả tư bản trong thế giới, làm cho 

nước nào, dân nào cũng được hạnh phúc, làm cho thiên hạ đại đồng - ấy là thế giới cách 

mệnh".  

 

Tác phẩm phân tích những hạn chế của cách mạng tư sản ở Mỹ (1776), ở Pháp (1789) và 

khẳng định chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng triệt để.  

 

Đường cách mệnh chỉ rõ đối tượng đấu tranh của cách mạng Việt Nam là tư bản đế quốc 

chủ nghĩa, phong kiến địa chủ; đồng thời, chỉ rõ động lực và lực lượng cách mạng: "công 

nông là gốc cách mệnh còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... chỉ là bầu bạn cách mệnh 

của công nông". Trong khi kêu gọi sự đồng tâm, nhất trí làm cách mạng, giải phóng dân tộc, 

tác phẩm đã phê phán hành động ám sát cá nhân và những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa 

khác chỉ xúi dân bạo động mà không bày cách tổ chức; hoặc làm cho dân quen tính ỷ lại mà 

quên tính tự cường.  

 

Quần chúng một khi đã được giác ngộ, có tổ chức và lãnh đạo sẽ là lực lượng cách mạng vô 

địch: "dân khí mạnh thì quân lính nào súng ống nào cũng không chống lại".  
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Đường cách mệnh chỉ rõ cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Tác 

phẩm còn nhấn mạnh ý thức tự lực tự cường, muốn người ta giúp cho thì mình phải tự giúp 

mình trước.  

 

Đồng chí Nguyễn ái Quốc đã thấy khả nǎng cách mạng thuộc địa có thể giành thắng lợi 

trước, không thụ động chờ đợi cách mạng vô sản chính quốc thắng lợi để được giải phóng.  

 

Người viết: "An Nam dân tộc cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì 

công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng dễ" .  

 

Tác phẩm khẳng định: muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, trước hết phải có đảng cách 

mạng. Đảng ấy phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam: "Bây giờ học thuyết nhiều, 

chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ 

nghĩa Lênin" Tác phẩm đã giới thiệu các tổ chức chính trị quốc tế, các hình thức làm ǎn hợp 

tác và hướng nhân dân ta tham gia các tổ chức đó. Đường cách mệnh chỉ rõ: "Ai làm cách 

mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam".  

 

Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội và tác phẩm Đường cách mệnh đã trực tiếp 

chuẩn bị về tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới ở 

Việt Nam.  

 

3- Vai trò của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội  
 

Những nǎm trước, các cuộc đấu tranh của công nhân đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện đời 

sống, tuy đã có ý thức giai cấp nhưng vẫn nằm trong phong trào dân tộc nói chung, Công 

nhân đấu tranh đòi thả nhà cách mạng Phan Bội Châu, để tang nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, 

hay đình công đòi thả Nguyễn An Ninh (1925-1926), thể hiện lập trường tư tưởng của họ chủ 

yếu là yêu nước, giải phóng dân tộc. Những nǎm 1928-1929, khi Việt Nam thanh niên cách 

mạng đồng chí Hội thực hiện chủ trương "vô sản hoá" thì phong trào công nhân đã có những 

bước phát triển rõ rệt. Những cuộc đình công hay chống đi phu đi lính vẫn nhằm vào bọn tư 

bản thực dân và tay sai của chúng, nhưng đã có tổ chức, có kỷ luật hơn.  

 

Phản ánh bước phát triển này, đồng chí Tôn Đức Thắng, một chiến sĩ cách mạng vô sản đã 

từng kéo cờ phản chiến trên hạm đội của Pháp ở Hắc Hải để bảo vệ Cách mạng tháng Mười 

Nga, đã viết: Từ chỗ phong trào rời rạc, nhờ ảnh hưởng của cuốn Bản án chế độ thực dân 

Pháp, báo Người cùng khổ, và mấy tờ Việt Nam hồn, mà bước đâu lan rộng, bước đâu có tổ 

chức, để đầu nǎm 1927 công nhân đi vào phong trào Thanh niên cách mạng đồng chí Hội 

một cách sâu rộng.  

 

Từ hình thức các hội hữu ái, tương tế, giai cấp công nhân đã tự tổ chức ra công hội. Từ công 

hội nhà máy Ba Son (1925) đã ra đời các công hội nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh - Nghệ 

An), công hội nhà máy xi mǎng Hải Phòng, công hội nhà máy dệt Nam Định, công hội các 

mỏ than Mạo Khê, Hồng Gai v. v.. Ngày 28 tháng 4 nǎm 1929, Tổng công hội Bắc Kỳ được 

thành lập. Tiếp đó, tháng 10 nǎm 1929, Tổng công hội Nam Kỳ cũng ra đời.  

 

Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội cũng hoạt động và phát huy ảnh hưởng mạnh 

mẽ trong phong trào nông dân và có vai trò quyết định trong việc làm cho phong trào nông 

dân ngày càng xích lại gần phong trào công nhân.  

 

Thực tế lịch sử Việt Nam chứng minh rằng, trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách 
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mạng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, phần quyết định là giai cấp nào nắm được 

nông dân. Cương lĩnh của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã đề ra: "Tịch ký 

và đem về công tất cả ruộng đất của tụi đồn điền nhà chung và quý tộc, vua chúa. Tịch ký và 

đem về công tất cả ruộng đất của địa chủ trên 100 mẫu. Đất ruộng tịch ký về phân phối cho 

dân cày cày cấy chung". Khẩu hiệu đấu tranh của Việt Nam thanh niên cách mang đồng chí 

Hội có nói: "Miễn thuế ruộng nǎm mất mùa" "Đất bồi, đất hoang về dân cày. Phản đối sự 

cưỡng chiếm những đất ấy", "Thực hành 1/4 lúa ruộng cho địa chủ, đồn điền", "miễn góp lúa 

ruộng nǎm mất mùa", "Đóng góp tạp dịch bình đẳng, phản đối sự miễn sưu, miễn dịch cho 

quý tộc và nhà giàu" Trái lại, tất cả các đảng và tổ chức yêu nước khác, kể cả Việt Nam quốc 

dân Đảng, ngoài chủ trương giải phóng dân tộc đều không có chủ trương đấu tranh cho 

quyền lợi của công nhân và nông dân.  

 

Đánh giá sự trưởng thành của phong trào công nông trong những nǎm 1928-1929, Dự thảo 

Luận cương chính trị (l0-1930) của Đảng viết: "Vô sản giai cấp Đông Dương tuy chưa đông 

đúc, nhưng số thợ thuyền càng ngày càng thêm, nhứt là thợ đồn điền. Sự đấu tranh của thợ 

thuyền càng ngày càng hǎng hái. Dân cày cũng đã tỉnh dậy chống đế quốc và địa chủ rất kịch 

liệt. Những cuộc bãi công trong nǎm 1928-1929, những cuộc đấu tranh rất dữ dội của thợ 

thuyền và dân cày trong nǎm nay (1930) đã chứng tỏ rằng, sự đấu tranh của giai cấp ở Đông 

Dương ngày càng bành trướng. Điều đặc biệt và quan trọng nhất trong phong trào cách mạng 

ở Đông Dương là sự đấu tranh của quần chúng công nông có tính chất độc lập rõ rệt, chớ 

không phải là chịu ảnh hưởng quốc gia chủ nghĩa như trước nữa"  

 

Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội là tổ chức đại diện cho giai cấp vô sản lúc bấy 

giờ đã tranh thủ được tầng lớp trí thức tiểu tư sản Việt Nam.  

 

Vào cuối nǎm 1929, đầu nǎm 1930, những điều kiện cho sự ra đời một đảng vô sản ở Việt 

Nam đã chín muồi.  

 

4. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam  
 

Vào đầu nǎm 1929, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, Việt Nam thanh 

niên cách mạng đồng chí Hội không còn đủ sức lãnh đạo. Trong lúc đó, số lượng cộng sản 

đoàn trong Thanh niên cách mạng đồng chí Hội ngày thêm nhiều. Cần phải thành lập một 

Đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào, đó là một yêu cầu khách quan và đã có những tiền đề 

nhất định.  

 

Tháng 3 nǎm 1929, những cộng sản đoàn trong Kỳ bộ Thanh niên cách mạng đồng chí Hội 

Bắc Kỳ gồm các đồng chí: Trần Vǎn Cung, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia 

Tự, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Vần Tuân, Dương Hạc Đính đã họp tại số nhà 

5Đ, Hàm Long, Hà Nội, quyết định thành lập chi bộ cộng sản và chủ trương tiến tới thành lập 

Đảng cộng sản thay thế Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội để lãnh đạo cách 

mạng.  

 

Ngày 1 tháng 5 nǎm 1929, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam thanh niên cách 

mạng đồng chí Hội, kiến nghị của đoàn đại biểu Kỳ bộ Bắc kỳ về việc giải tán Hội để thành 

lập Đảng cộng sản không được chấp nhận. Đoàn đại biểu Bắc kỳ rút khỏi Đại hội về nước, ra 

lời kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ chủ trương thành lập Đảng 

cộng sản.  

 

Ngày 17 tháng 6 nǎm 1929, những đảng viên trong chi bộ 5Đ Hàm Long đã họp tại số nhà 

http://www.daythem.com.vn/


Gia sư Thành Được                                       www.daythem.com.vn  

 

 

316 phố Khâm Thiên, Hà Nội, tuyên bố thành lập Đông Dương cộng sản Đảng, cử ra Ban 

chấp hành trung ương lâm thời gồm các đồng chí: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô 

Gia Tự, Trần Vǎn Cung, Nguyễn Phong Sắc, Trần Tư Chính, Nguyên Vǎn Tuân; thông qua 

Tuyên ngôn và quyết định xuất bản báo Búa Liềm, xúc tiến việc xây dựng tổ chức đảng và 

các đoàn thể quần chúng.  

 

Sau khi Đại hội toàn quốc của Việt Nam thanh niên cách mạng đông chí hội bế mạc, 6 uỷ 

viên mới được bầu vào Tổng bộ là Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thiệu, Châu Vǎn Liêm, Nguyễn 

Sĩ Sách, Lê Hồng Sơn, Phạm Vǎn Đồng đã họp bàn việc thành lập Đảng cộng sản, cử ra ban 

trù bị gồm các đồng chí lãnh đạo Tổng bộ nói trên. Thực hiện chủ trương này, những cộng 

sản đoàn còn lại trong Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã hình thành các chi bộ 

cộng sản. Ngoài hai chi bộ cộng sản ở Trung Kỳ và Nam Kỳ còn có chi bộ cộng sản người 

Việt Nam ở Thái Lan và một chi bộ ở Hồng Kông (Trung Quốc).  

 

Thượng tuần tháng 8 nǎm 1929, An Nam cộng sản đảng được thành lập tại cǎn phòng số 1, 

lầu 2 "Phong cảnh khách lâu", ở đường Bônác Philippin Sài Gòn (nay là góc đường Lê Lợi - 

Nguyễn Trung Trực thành phố Hồ Chí Minh). Hội nghị này đã cử ra Ban lâm thời chỉ đạo 

của Đảng, gồm các đồng chí Châu Vǎn Liêm (tức Việt), Nguyên Thiệu, Trần Não, Hồ Tùng 

Mậu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Sĩ Sách do đồng chí Châu Vần Liêm làm bí thư.  

 

Sau Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng, các đảng viên Tân Việt cách 

mạng đảng chịu ảnh hưởng của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã tiến hành 

Đại hội thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn vào ngày 1 tháng 1 nǎm 1930, gồm các 

đồng chí Trần Hữu Chương, Nguyễn Khoa Vǎn (tức Hải Triều, Nguyễn Xuân Thanh, Trần 

Đại Quả, Ngô Đức Đề, Ngô Đình Mãn, Lê Tiềm, Lê Tốn. Đại hội chưa kết thúc thì các đại 

biểu đã bị chính quyền Pháp bắt.  

 

Do vậy, Đông Dương cộng sản liên đoàn ra đời nhưng chưa có Ban chấp hành trung ương.  

 

Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng sau khi ra đời đã có sự tranh giành 

ảnh hưởng, tranh giành quần chúng và công kích lẫn nhau. Đây là những mâu thuẫn trong 

quá trình phát triển đi lên của phong trào cộng sản Việt Nam.  

 

Tình hình ấy phản ánh sự ấu trĩ và khuynh hướng biệt phái, tiểu tư sản trong phong trào công 

nhân và phong trào yêu nước. Hai đảng đã nhiều lần trao đổi thư từ để giải quyết những bất 

đồng nhưng vẫn không thống nhất được.  

 

Những người cộng sản và những người yêu nước chân chính đều nhận thấy cần phải sớm 

khắc phục hiện tượng trên, thành lập một đảng cộng sản thống nhất để lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam tiến lên.  

 

III - HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   

 

Thống nhất các tổ chức cộng sản  
 

Trước tình hình xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong một nước. Quốc tế cộng sản đã gửi thư 

cho những người cộng sản ở Đông Dương nêu rõ: "nhiệm vụ quan trọng hơn hết và tuyệt đối 

cần kíp của tất cả những người cộng sản Đông Dương là sớm lập một đảng cách mạng của 

giai cấp vô sản, nghĩa là một đảng cộng sản quần chúng. Đảng ấy phải là một đảng duy nhất 

và ở Đông Dương chỉ có đảng ấy là tổ chức cộng sản mà thôi".  
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Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn ái Quốc chịu trách nhiệm "hợp nhất các 

phần tử cộng sản chân chính lại, để thành lập một đảng duy nhất". Nhận chỉ thị này, mùa thu 

nǎm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng chuẩn bị kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên.  

 

Từ ngày 3 đến 7 tháng 2 nǎm 1930, Hội nghị hợp nhất được tiến hành tại nhà một công nhân 

ở xóm thợ đường Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc). Tham dự Hội nghị có các đồng 

chí Trịnh Đình Cửu và Nguyên Đức Cảnh, đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng; Nguyên 

Thiệu và Châu Vǎn Liêm, đại biểu của An Nam cộng sản đang. Hội nghị tiến hành dưới sự 

chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại biểu của Quốc tế cộng sản.  

 

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của 

đồng chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng 

cộng sản Việt Nam.  

 

Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng 

sản Việt Nam. Những vǎn kiện quan trọng này đều do đồng chí Nguyễn ái Quốc dự thảo. Hội 

nghị còn thông qua Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và 

Đảng cộng sản Việt Nam gửi đến quần chúng công, nông, binh, đồng bào và đồng chí trong 

cả nước nhân dịp thành lập Đảng.  

 

Hội nghị đã nhất trí về việc hợp nhất và tổ chức các đoàn thể quần chúng; thông qua Điều lệ 

tóm tắt của Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên cộng sản, Hội phụ nữ, Hội cứu tế đỏ, Hội 

phản đế (tức Mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc)v.v..  

 

Hội nghị còn quyết định kế hoạch thống nhất các cơ sở Đảng trong cả nước, thể thức cử Ban 

chấp hành trung ương lâm thời và bàn việc liên hệ để thu nạp Đông Dương cộng sản liên 

đoàn. Hội nghị cũng nhất trí rằng, khi về nước các đại biểu đêu lấy danh nghĩa thay mặt đại 

biểu quốc tế (tức là đồng chí Nguyễn ái Quốc) mà tiến hành công việc của Hội nghị hợp 

nhất.  

 

Nói về nỗi vui sướng của ngươi cộng sản trước sự kiện lịch sử này, về sau đồng chí Nguyễn 

Thiệu, đại biểu của An Nam cộng sản đảng dự Hội nghị hợp nhất đã viết: "Tôi vô cùng cảm 

ơn đồng chí Vương (tức đồng chí Nguyễn ái Quốc) đã làm cho tôi được thoả lòng. Đảng mới, 

tên mới, tất cả đều thống nhất theo tinh thần mới. Có thể nói rằng, mỗi người đều được mà 

chẳng ai mất gì. Đồng chí Vương đã đem lại cho chúng tôi nhiều quá, nhiều gấp mấy lần 

những điều mà chúng tôi mong ước. Đêm ấy về nhà, chúng tôi không ngủ được vì quá vui 

mừng  

 

Nhờ sự hoạt động tích cực của các đồng chí đại biểu thay mặt đồng chí Nguyễn ái Quốc, chỉ 

trong một thời gian ngắn, các đảng bộ ở cơ sở đã được hợp nhất. Các tổ chức quần chúng 

cũng thống nhất theo điều lệ mới. Lâm thời chấp uỷ của Đảng ở các xứ được chỉ định và Ban 

chấp hành trung ương lâm thời được thành lập. Các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Hới, 

Trần Vân Lan, Nguyễn Phong Sắc, Lê Mao, Phan Hữu Lầu, Hoàng Quốc Việt được các đảng 

bộ cử vào Ban chấp hành trung ương lâm thời do đồng chí Trịnh Đình Cửu đứng đầu.  

 

Đảng bộ Hoa kiều ở Chợ Lớn cũng cử đồng chí Lưu Lập Đạo tham gia Ban chấp hành trung 

ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 24 tháng 2 nǎm 1930, hai đồng chí Châu 

Vǎn Liêm, Nguyễn Thiệu thay mặt đại biểu quốc tế, các đồng chí Phan Hữu Lầu, Hoàng 

Quốc việt thay mặt Ban chấp hành trung ương lâm thời cùng với đồng chí Ngô Gia Tự, Bí 
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thư lâm thời chấp uỷ của Đảng bộ Nam Kỳ đã họp và quyết định chấp nhận Đông Dương 

cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam.  

 

Như vậy, chỉ nửa tháng sau, kể từ ngày Hội nghị hợp nhất bế mạc, ba tổ chức cộng sản ở 

Đông Dương đã hoàn toàn thống nhất trong một đảng duy nhất - Đảng cộng sản Việt Nam.  

 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam tháng 2 nǎm 1930 có ý nghĩa như Đại 

hôi thành lập Đảng. Hội nghị đã vạch ra một đường lối cách mạng và đường lối xây dựng 

Đảng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Đường 

lối đúng đắn đó là điều kiện quan trọng nhất để ba tổ chức cộng sản nhanh chóng thống nhất 

ý chí và hành động, gánh vác sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 

phóng xã hội.  

 

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối chiến lược đúng đắn là sự cổ vũ to lớn đối với 

phong trào cách mạng đang ở thời kỳ phát triển sôi sục. Đường lối của Đảng được công bố 

trở thành tiếng kèn tập hợp lực lượng quần chúng, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc. 
 
C©u2 : Theo thuyÕt häc M¸c-Lª nin vµ mét §¶ng céng s¶n ra ®êi tõ sù kÕt hîp Chñ 

nghÜa Mac-Lª nin vµ phong trµo c«ng nh©n. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ tõ sù kÕt 

hîp nh÷ng yÕu tè nµo, t¹i sao nh vËy? 

 

Tr¶ lêi : §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi tõ sù kÕt hîp 3 yÕu tè :  

- Chñ nghÜa M¸c-Lª Nin 
- Phßng trµo c«ng nh©n 
- Phong trµo yªu níc  
 

           Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Nguyễn ái Quốc, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, cách mạng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phong trào cách mạng các nước, kết 

hợp nhân tố dân tộc với nhân tố giai cấp, dân tộc với quốc tế, dân tộc với thời đại, độc lập 

dân tộc với chủ nghĩa xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp để chiến thắng chủ nghĩa đế quốc 

xâm lược và xây dựng đất nước giàu mạnh. Quá trình chuẩn bị và thành lập Đảng eộng sản 

cho ta những kết luận:  

 

Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - 

Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.  
 

Học thuyết Mác - Lênin khẳng định rằng, Đảng công sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ 

nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Quy luật chung này được đồng chí Nguyễn ái 

Quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, nơi giai cấp công nhân còn ít về số lượng, 

nhưng người vô sản bị áp bức, bóc lột thì đồng. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong 

trào công nông và phong trào yêu nước dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.  

 

Muốn xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải coi trọng đầy đủ cả 

ba yếu tố trên.  

 

Thứ hai, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự phát triền cao và thống nhất 

của phong trào công nhân và phong trào yêu nước.  
 

Đảng ta là con đẻ của phong trào cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao 
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động và trưởng thành thông qua đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến.  

 

Muốn củng cố và phát triển Đảng, đòi hỏi phải củng cố và phát triển phong trào cách mạng 

của quần chúng. Đảng mật thiết liên hệ với quần chúng, hướng dẫn, lãnh đạo phong trào 

quần chúng, thông qua thực tiễn phong trào cách mạng mà củng cố và phát triển Đảng.  

 

Thứ ba, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả thống nhất của phong trào cách 

mạng trong cả nước, là sự đồng tâm nhất trí của những chiến sĩ tiên phong.  
 

Những người cộng sản Việt Nam dù ở trong Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản 

đảng hay Đông Dương cộng sản liên đoàn, lúc bấy giờ tuy có những vấn đề bất đồng, nhưng 

đã biết đề cao trách nhiệm của đội tiên phong, đặt lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp lên trên hết 

nên đã sớm thống nhất vào một đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.  

 

Thứ tư, đường lối chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng được thể hiện trong 

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tãt là phù hợp với yêu cầu của toàn Đảng và toàn 

dân.  
 

Cương lĩnh đâu tiên trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các lực lượng và lãnh đạo phong 

trào cách mạng từ khi Đảng được thành lập.  

 

           Thực tiễn cách mạng nước ta ngày càng khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo của 

những tư tưởng chiến lược và sách lược trên đây của đồng chí Nguyễn ái Quốc. Đại hội đại 

biểu toàn quốc lân thứ VII của Đảng đã khẳng định: "lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động" của toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay. 

 

C©u 3 : Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay , ®¶ng ta ®· tr¶i qua c¸c kú §¹i héi nµo, ®îc tæ chøc 

thêi gian nµo? t¹i ®©u ? Nªu tªn c¸c ®ång chÝ Tæng BÝ th (hoÆc bÝ th thø nhÊt) cña 

§¶ng ta ®îc thµnh lËp ®Õn nay?  

  
 Tr¶ lêi : Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay §¶ng Ta tr¶i qua 9 kú §¹i héi cô thÓ : 

- §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø I  

Thời gian: từ 27 đến 31-3-1935  

Địa điểm: Nhà số 2 Quan Công Lộ, Ma Cao, Trung Quốc  

Số lượng đảng viên trong cả nước: 600  

Số lượng tham dự Đại hội: 13 đại biểu  

Tổng bí thư do Đại hội bầu: đồng chí Lê Hồng Phong  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội gồm 13 đồng chí  

Nhiệm vụ chính: Củng cố hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ 

trong nước đến nước ngoài 

Từ ngày 27-31 - 3- 1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp 

tại Ma Cao (Trung quốc).  

Có 13 đại biểu của các đảng bộ trong nước và ngoài nước, kể cả Lào và Thái Lan. Đồng chí 

Nguyễn ái Quốc làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế Cộng sản. 

Tháng 7- 1936 đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

họp ở Thượng hải (Trung Quốc).  

Ngày 29 và 30-3-1938 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định lập Mặt trận thống 

nhất dân chủ. Bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư thay đồng chí Hà Huy Tập 

(Tổng bí thư giai đoạn 1936-1938).  
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Tháng 5 -1941, Nguyễn ái Quốc chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở 

Pắc Bó (Cao Bằng) đã bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư, Hội nghị quyết định 

thành lập Việt Nam độc lập đồng minh và Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, chọn cờ đỏ 

sao vàng năm cánh làm Quốc kỳ.  
Ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân 

chủ cộng hoà đọc Tuyên ngôn độc lập.  

19-12-1946 cả nước nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá I đã họp 6 lần và một số Hội nghị cán bộ toàn quốc 

để quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và Cách mạng nước ta; trong đó có vấn đề 

mặt trận dân tộc thống nhất, phát động tổng khởi nghĩa, tiến hành cuộc kháng chiến thần 

thánh của dân tộc. 

- §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn II  

Thời gian: Từ 11 đến 19-2-1951  

Địa điểm: Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang  

Số lượng đảng viên trong cả nước:766.349  

Số lượng tham dự Đại hội: 158 đại biểu  

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: Chủ tịch Hồ Chí Minh  

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Trường Chinh  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại đại hội gồm 29 uỷ viên và Bộ Chính trị được 

bầu tại Đại hội gồm 7 uỷ viên.  

Nhiệm vụ chính: Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.  

Sau 15 năm, 8 tháng kể từ Đại hội Đảng lần thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 

họp từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang.  

Có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 766.000 đảng viên. Đại biểu 

Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Thái Lan.  

Từ năm1930 đến nay, Đảng Cộng sản Đông Dương là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng 

của cả ba nước Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia. Đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 

của mỗi nước có những thay đổi khác nhau. Mỗi nước cần và có thể thành lập một chính 

đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Đại hội quyết định tổ chức Đảng Lao Động Việt 

Nam và đưa Đảng ra hoạt động công khai.  

Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 uỷ viên chính thức và 10 uỷ viên dự khuyết. Bộ 

Chính trị của Trung ương Đảng gồm có 7 uỷ viên chính thức và một uỷ viên dự khuyết. Chủ 

tịch Đảng là Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam là Trường Chinh. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương được bầu hợp thức 

trong một Đại hội đại biểu toàn quốc.  

Sau chiến thắng Điện Biên phủ vĩ đại (7-1954), Hiệp định về lập lại hoà bình ở Đông Dương 

đã được ký kết tại Hội nghị Giơ ne vơ. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng  

Đến trước Đại hội Đảng lần thứ III, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp 18 lần để 

quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước ta; trong đó có vấn đề phát động 

giảm tô-cải cách ruộng đất, sửa sai cải cách tượng đất, cải tạo XHCN ở miền Bắc, xác định 

đế quốc Mỹ là kẻ thù chính, cách mạng ở Miền nam và cuộc đấu tranh giành thống nhất đất 

nước...  

- §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn III 

Thời gian: Từ 5 đến 12-9-1960  

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội  

Số lượng đảng viên trong cả nước: 500.000  

Số lượng tham dự Đại hội: 525 đại biểu  

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: Chủ tịch Hồ Chí Minh  

Bí thư Thứ nhất được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 47 uỷ viên.  
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Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 11 uỷ viên  

Nhiệm vụ chính: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở 

miền Nam.  

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 5 đến 12-9-1960. 

Có 525 đại biểu chính thức, 51 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên cả 

nước. Trong số đó 50% là đảng viên tham gia cách mạng từ khi Đảng còn hoạt động bí mật. 

Gần 20 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 47 uỷ viên chính thức. Bộ Chính trị gồm 11 uỷ viên 

chính thức và hai uỷ viên dự khuyết. Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng. Đồng chí 

Lê Duẩn được bầu làm Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam.  

9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 Hồ Chí Minh qua đời, Người để lại một bản Di chúc cho toàn 

Đảng, toàn dân.  

Tháng 5 năm 1975, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân đã toàn thắng, miền Nam 

hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối.  

Ngày 25-4-1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI thành công. Quốc hội long trọng 

tuyên bố hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước và quyết định lấy tên nước là 

Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III đã họp 25 lần để quyết định các vấn đề quan 

trọng của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có vấn đề nhiệm vụ quốc tế của đảng ta bảo vệ sự 

trong sáng của Chủ nghĩa Mác Lênin, các kế hoạch 3 năm và 5 năm để xây dựng cơ sở vật 

chất của CNXH ở miền Bắc, Tổng tiến công và chiến thắng đế quốc Mỹ ở miền Nam.   

- Đại hội ®¹i biÓu toµn quèc lÇn IV  

Từ 14 đến 20-12-1976  

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội  

Số lượng đảng viên trong cả nước: 1.550.000  

Số lượng tham dự Đại hội: 1008 đại biểu  

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn  

Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Đại hội: 101 uỷ viên  

Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên  

Nhiệm vụ chính: Là Đại hội thống nhất đất nước - cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội  

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã họp từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976, tại 

Thủ đô Hà Nội (hơn 16 năm, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III).  

Dự Đại hội có 1008 đại biểu, thay mặt hơn 1.550.000 đảng viên của 38 đảng bộ tỉnh, thành 

phố và cơ quan trực thuộc trung ương về dự. Trong số đại biểu có 214 đại biểu là đảng viên 

của Đảng từ trước Cách mạng Tháng Tám 1945, 200 đại biểu đã bị đế quốc giam cầm, 39 

đại biểu là Anh hùng các lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động, 142 đại biểu nữ, 98 đại 

biểu là dân tộc thiểu số...Có 29 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội.  

Đại hội quyết định đổi tên đảng thành Đảng Cộng sản Việt nam  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 101 uỷ viên chính thức và 32 uỷ viên dự khuyết. Bộ 

Chính trị gồm có 14 uỷ viên chính thức và 3 uỷ viên dự khuyết. Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí Lê Duẩn.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV đã họp 12 lần để quyết định các vấn đề quan 

trọng của Đảng và Nhà nước ta; trong đó có việc khắc phục các sai lầm, khuyết điểm trong 

quản lý kinh tế-xã hội của nước ta, thực hiện khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động 

trong các hợp tác xã.  
 

- §¹i héi ®ai biÓu toµn quèc lÇn V 
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Thời gian: từ 27 đến 31-3-1982  

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội  

Số lượng Đảng viên trong cả nước: 1.727.000  

Số lượng tham dự Đại hội: 1.033 đại biểu  

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 116 uỷ viên  

Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên  

Nhiệm vụ chính: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam  

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp từ ngày 27 đến 31-3-1982, tại Thủ đô Hà 

Nội. Dự Đại hội có 1033 đại biểu, thay mặt cho hơn 1.727.000 đảng viên hoạt động trong 

35.146 đảng bộ cơ sở. Dự Đại hội có 14 đại biểu đã từng tham gia các tổ chức tiền thân của 

Đảng; hơn 40% đại biểu đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế; 102 đại biểu hoạt động 

trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; 118 đại biểu đại diện cho 27 tộc ngưòi ở tuyến đầu 

biên giới phái Bắc và phía Tây Nam; 79 đại biểu là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng 

vũ trang, chiến sĩ thi đua; 1/3 đại biểu có trình độ đại học và trên đại học, 26 tiến sĩ và phó 

tiến sĩ, 14 giáo sư, phó giáo sư và nhiều đại biểu hoạt động trong các lĩnh vực văn học- nghệ 

thuật. Đến dự đại hội có 47 đoàn đại biểu quốc tế.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm có 116 uỷ viên chính thức. Bộ Chính trị gồm có 13 uỷ 

viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam là đồng chí Lê Duẩn.  

Ngày 14-7-1986, Ban Chấp hành Trung ương họp phiên đặc biệt. Đồng chí Trường Chinh 

được bầu giữ chức Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10-7-1986.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đã họp 11 lần để quyết định các vấn đề quan trọng 

của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có vấn đề tổ chức lại sản xuất, xây dựng cơ chế quản lý 

mới trong phân phối lưu thông, thị trường, giá, lương, tiền. Khẳng định rứt khoát xoá bỏ cơ 

chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh tế và kinh doanh XHCN. Đây là 

quyết tâm chiến lược lớn của Đảng ta trong giai đoạn này.  

 

- §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn VI 

Thời gian: Từ 15 đến 18-12-1986  

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội  

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.109.613  

Số lượng tham dự Đại hội: 1129 đại biểu  

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Linh  

Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Đại hội: 124 uỷ viên  

Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên  

Nhiệm vụ chính: Thực hiện đổi mới đất nước (khởi xướng đưa đất nước tiến hành công cuộc 

đổi mới)  

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày 15 đến 18-12-1986, tại Thủ đô 

Hà Nội.  

Dự Đại hội có 1.129 đại biểu, thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên trong cả nước, trong số đó có 

925 đại biểu của 40 tỉnh, thành, đặc khu; 172 đại biểu các đảng bộ trực thuộc Trung ương; 

153 đại biểu nữ; 115 đại biểu các dân tộc thiểu số;50 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ 

trang và Anh hùng lao động; 72 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất;...Đến dự Đại hội 

có 32 đoàn đại biểu quốc tế.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 124 uỷ viên chính thức. Bộ Chính trị gồm 13 uỷ viên 

chính thức và một uỷ viên dự khuyết.Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm 
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văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao nhiệm vụ Cố vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  

Đại hội VI là Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng ta.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI đã họp 12 lần để bàn và quyết định các vấn đề 

trọng đại của Đảng và Nhà nước ta, trong đó chủ yếu là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế 

quản lý kinh tế sang kinh doanh XHCN; đổi mới quản lý Nhà nước, đổi mới công tác tổ chức 

và cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác quần chúng của Đảng.  

- §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn VII 

Thời gian: từ 24 đến 27-6-1991  

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội  

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.155.022  

Số lượng tham dự Đại hội: 1.176 đại biểu  

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 146 uỷ viên  

Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên  

Nhiệm vụ chính: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới  

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, họp từ ngày 24 đến 27-6-1991, tại Hội trường ba 

Đình, Thủ đô Hà Nội.  

Dự Đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Có hơn 30 

đoàn đại biểu quốc tế tham dự đại hội.  

Đại hội VII là Đại hội của trí tuệ-đổi mới, dân chủ-kỷ cương-đoàn kết; là Đại hội lần đầu 

tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. Đại hội một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai 

cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 

động và của cả dân tộc. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền 

tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ 

bản.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 146 uỷ viên. Bộ Chính trị gồm có 13 uỷ viên. Đồng 

chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khoá VII) bầu bổ sung 4 uỷ viên Bộ 

Chính trị.  

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng đã họp từ ngày 20 đến 25-1-1994, nhằm thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Hội nghị bầu bổ sung 20 uỷ viên Trung 

ương để thay thế các đồng chí vì lý do sức khoẻ tự nguyện rút lui và các đồng chí bị kỷ luật.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã họp 9 lần để bàn và quyết định nhiều vấn đề 

quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó có vấn đề thực hiện chủ trương đổi mới toàn 

diện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH đất nước; cải cách hành chính, xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và các định hướng lớn 

về công tác tư tưởng và lý luận. 

- §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn VIII 

Thời gian: từ 28-6 đến 1-7-1996  

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội  

Số lượng Đảng viên trong cả nước: 2.130.000  

Số lượng tham dư Đại hội: 1198 đại biểu  

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười  

Ban Chấp hành Trung ương: 170 uỷ viên  

Bộ Chính trị: 19 uỷ viên  

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khoá VIII, tháng 12-1997) bầu đồng chí Lê 

Khả Phiêu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Nhiệm vụ chính: Thực hiện đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quá độ lên 
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Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã họp nội bộ từ ngày 22 đến 26-6-1996 và 

họp công khai từ ngày 28-6 đến 1-7-1996 tại Hà Nội.  

Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên cùng các đồng chí cố vấn 

Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí đại diện lão thành cách mạng, đại diện các bà mẹ 

Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết 

của toàn Đảng toàn dân. Dự Đại hội còn có gần 40 đoàn đại biểu quốc tế đại diện các đảng 

anh em và bầu bạn trên thế giới.  

Đại hội VIII đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 

minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.  

Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII gồm có 170 uỷ viên chính thức. Bộ Chính trị gồm 19 

uỷ viên. Tổng Bí thư là đồng chí Đỗ Mười. Các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, 

Võ Chí Công được giao nhiệm vụ Cố vấn cho Ban chấp hành Trung ương Đảng.  

Đến tháng 11 năm 1999, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã họp 8 lần để 

quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước: Về định hướng chiến lược phát 

triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá; về Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh và chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đặc biệt, Hội nghị 

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã chấp nhận đồng chí Tổng Bí thư 

Đỗ Mười chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư; các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn 

Đồng, Võ Chí Công được kết thúc nhiệm vụ Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các 

đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt rút khỏi Bộ Chính trị, và được suy tôn làm Cố 

vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.Đại hội đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu, giữ chức vụ 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu bổ sung bốn uỷ viên 

Trung ương Đảng vào Bộ Chính trị. 

- §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn IX  

Thời gian: 19 đến 22 - 4 - 2001 

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội 

Số lượng Đảng viên trong cả nước: 2.479.719  

Số lượng tham dư Đại hội: 1170  đại biểu  

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí N ông Đ ức M ạnh  

Nhiệm vụ chính: Đánh giá tình h ình 5 n ăm th ực hi ện ngh ị quy ết VIII(1996-2001) v à 15 

năm đổi m ới (1986-2001) 

C©u 4 : Héi nghÞ Trung ¬ng §¶ng LÇn thø cña §¶ng ta n¨m 1941 QuyÕt ®Þnh ®êng 

lèi gi¶i phãng d©n  téc trong c¸ch m¹ng th¸ng t¸m ? Nªu thêi gian vµ ®Þa ®iÓm tiÕn 

hµnh héi nghÞ ®ã ? 

 

Tr¶ lêi : Ngày 28-1-1941, Nguyễn ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. 

Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5-1941, Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  lần 

thứ VIII  họp tại Pắc Bó, Hà Quảng, Cao Bằng. Dự Hội nghị có Trường Chinh, Hoàng Văn 

Thụ, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, cùng một số đại biểu của các xứ uỷ Bắc kỳ, Trung 

kỳ... do Nguyễn ái Quốc chủ trì.  

 

Mâu thuẫn chủ yếu đang diễn ra sâu sắc trên bán đảo Đông Dương lúc này là mâu thuẫn giữa 

các dân tộc ở Đông Dương với đế quốc phát xít Pháp - Nhật. Do đó, trong lúc này "khẩu hiệu 

của Đảng ta trước hết phải làm sao giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách 

của giặc Pháp - Nhật... Nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không đòi 

được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu 
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mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được". 

Hội nghị tiếp tục giương cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu 

"đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày" thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn 

đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng công cho công bằng, giảm tô và 

giảm tức.  

 

Nhằm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần dân tộc, ý chí độc lập tự cường của các dân tộc 

trên bán đảo Đông Dương, Hội nghị chủ trương vấn đề dân tộc phải được giải quyết trong 

từng nước. Vì thế, phải thành lập ở mỗi nước một Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Đó là 

Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, Ai Lao độc lập đồng minh, Cao Miên độc lập đồng 

minh. Sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp - Nhật thì các dân tộc sống trên cõi Đông Dương 

sẽ tự mình quyết định lấy vận mệnh của mình. Sự tự do độc lập của các dân tộc sẽ được thừa 

nhận. Riêng đối với dân tộc Việt Nam sẽ thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lấy cờ 

đỏ sao vàng năm cánh làm quốc kỳ.  

 

Công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang được coi là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và của nhân 

dân ta trong giai đoạn đó. Trong quá trình chuẩn bị để tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền, 

Đảng chủ trương đi từ khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận khi có thời cơ để 

mở đường tiến lên tổng khởi nghĩa toàn quốc.  

 

Hội nghị đã cử ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức, trong đó Ban Thường vụ 

gồm có Trường Chinh là Tổng Bí thư, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Quốc Việt là Uỷ viên 

thường vụ.  

 

Nhân dịp Hội nghị, Nguyễn ái Quốc gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước: "Trong lúc này quyền 

lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và 

bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng".  
 
C©u 5 : §¹i héi §¶ng lÇn thø mÊy QuyÕt ®Þnh níc ta tiÕn hµnh ®ång thêi 2 nhiÖm vô 

chiÕn lîc c¸ch m¹ng : X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ §Êu tranh gi¶i phãng 

d©n téc  ë miÒn Nam ?  Nªu rá néi dung c¬ b¶n cña chiÕn lîc nµy ? 

 
TRAÍ LÅÌI: Âaûi häüi âaûi biãøu toaìn quäúc láön thæï III cuía Âaíng hoüp taûi Haì 

Näüi tæì ngaìy 05 âãún ngaìy 10/9/1960. Âáy laì âaûi häüi âáöu tiãn hoüp taûi Thuí 
âä cuía Täø quäúc. Muûc tiãu cuía âaûi häüi láön naìy laì: Xáy dæûng chuí nghéa 
xaî häüi åí miãön Bàõc vaì âáúu tranh hoaì bçnh thäúng nháút næåïc nhaì. 
 Âaûi häüi âaî nghe Baïo caïo chênh trë cuía Ban Chaïp haình Trung æång 
vaì caïc baïo caïo bäø sung, thäng qua Nghë quyãút Âaûi häüi våïi nhæîng näüi 
dung chênh nhæ sau:  
 - Xaïc âënh âæåìng läúi chung cuía Âaíng trong thåìi kyì quaï âäü lãn chuí 
nghéa xaî häüi åí miãön Bàõc, âæa miãön Nam tiãún nhanh, tiãún maûnh, tiãún 
væîng chàõc lãn chuí nghéa xaî häüi, xáy dæûng âåìi säúng áúm no haûnh phuïc åí 
miãön Bàõc, cuíng cäú miãön Bàõc væîng maûnh laìm cå såí væîng chàõc cho 
cuäüc âáúu tranh thäúng nháút næåïc nhaì. 
 Muäún âaût âæåüc muûc tiãu âoï, phaíi sæí duûng chênh quyãön dán chuí 
nhán dán laìm nhiãûm vuû lëch sæí cuía chuyãn chênh vä saín âãø thæûc hiãûn 
caíi taûo xaî häüi chuí nghéa âäúi våïi näng nghiãûp, thuí cäng nghiãûp, thæång 
nghiãûp nhoí vaì cäng thæång nghiãûp tæ baín tæ doanh; phaït triãøn thaình pháön 
kinh tãú quäúc doanh, thæûc hiãûn cäng nghiãûp hoaï xaî häüi chuí nghéa bàòng 
caïch æu tiãn phaït triãøn cäng nghiãûp nàûng mäüt caïch håüp lyï, âäöng thåìi ra 
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sæïc phaït triãøn näng nghiãûp vaì cäng nghiãûp nheû, âáøy maûnh caïch maûng 
xaî häüi chuí nghéa vãö tæ tæåíng, vàn hoaï vaì kyî thuáût, biãún næåïc ta thaình 
mäüt næåïc coï cäng nghiãûp hiãûn âaûi, näng nghiãûp hiãûn âaûi, vàn hoaï vaì 
khoa hoüc tiãn tiãún. 
 - Âaûi häüi âaî thäng qua phæång hæåïng vaì nhiãûm vuû cuía kãú hoaûch 
05 nàm láön thæï nháút (1961-1965) phaït triãøn kinh tãú vaì vàn hoaï theo chuí 
nghéa xaî häüi. 
 - Vãö caïch maûng miãön Nam. Nghë quyãút Âaûi häüi chè roî ràòng, trong 
sæû nghiãûp hoaìn thaình caïch maûng dán täüc dán chuí nhán dán, thæûc hiãûn 
thäúng nháút næåïc nhaì, âäöng baìo ta åí miãön Nam coï nhiãûm vuû træûc tiãúp 
âaïnh âäø aïch thäúng trë cuía âãú quäúc Myî vaì boün tay sai cuía chuïng âãø giaíi 
phoïng miãön Nam. 
 Hai nhiãûm vuû caïch maûng åí hai miãön thuäüc hai chiãún læåüc khaïc 
nhau, nhæng do træåïc màõt cuîng coï mäüt muûc tiãu chung laì thæûc hiãûn 
thäúng nháút næåïc nhaì, cho nãn hai nhiãûm vuû âoï quan hãû máût thiãút våïi 
nhau, aính hæåíng láùn nhau, thuïc âáøy nhau cuìng phaït triãøn. 
 - Âaûi häüi quyãút âënh nhæîng chuí træång vãö cuíng cäú Âaíng, thäng qua 
âiãöu lãû måïi cuía Âaíng, nháún maûnh yãu cáöu cå baín âäúi våïi toaìn bäü cäng 
taïc xáy dæûng Âaíng laì tàng cæåìng tênh giai cáúp vaì tênh tiãn phong cuía 
Âaíng. Âaûi häüi âaî báöu Ban Cháúp haình Trung æång måïi gäöm 45 uyí viãn 
chênh thæïc vaì 28 uyí viãn dæû khuyãút, Bäü Chênh trë Trung æång Âaíng gäöm 
11 uyí viãn chênh thæïc vaì 02 uyí viãn dæû khuyãút. Ban Bê thæ gäöm 07 âäöng 
chê, âäöng chê Häö Chê Minh âæåüc báöu laûi laìm Chuí tëch Âaíng vaì âäöng chê 
Lã Duáøn âæåüc báöu laìm Bê thæ thæï nháút Ban Cháúp haình Trung æång 
Âaíng. 
 Âaûi häüi âaûi biãøu toaìn quäúc láön thæï III cuía Âaíng âaî âãö ra con 
âæåìng tiãún lãn chuí nghéa xaî häüi åí miãön Bàõc vaì con âæåìng giaíi phoïng 
miãön Nam thäúng nháút âáút næåïc. Âaûi häüi nãu roî phæång hæåïng täø chæïc 
tàng cæåìng sæïc chiãún âáúu vaì vai troì laînh âaûo cuía Âaíng trong giai âoaûn 
måïi-giai âoaûn Âaíng laînh âaûo thæûc hiãûn âäöng thåìi 02 chiãún læåüc caïch 
maûng (caïch maûng dán täüc dán chuí nhán dán åí miãön Nam vaì caïch maûng 
xaî häüi chuí nghéa åí miãön Bàõc). Âaûi häüi cuîng âãö ra âæåìng läúi âäúi ngoaûi 
âuïng âàõn âãø tranh thuí sæû uíng häü vaì giuïp âåî quäúc tãú, âäöng thåìi goïp 
pháön xæïng âaïng vaìo sæû nghiãûp âáúu tranh caïch maûng cuía nhán dán vaì 
caïc dán täüc trãn thãú giåïi. Nghë quyãút Âaûi häüi III cuía Âaíng vaûch ra âæåìng 
läúi cho toaìn Âaíng, toaìn dán hàng haïi pháún âáúu quyãút tám giaình thàõng låüi 
trong sæû nghiãûp xáy dæûng chuí nghéa xaî häüi åí miãön Bàõc vaì giaíi phoïng 
miãön Nam thäúng nháút âáút næåïc. 
 
CÁU 6: Âaûi häüi láön thæï máúy cuía Âaíng ta âënh ra âæåìng 

läúi âäøi måïi âáút næåïc? Nãu näüi dung chênh cuía âæåìng 

läúi âoï?  

 

TRAÍ LÅÌI: Thaïng 8 nàm 1986, Häüi nghë Bäü Chênh trë vaì Ban Bê thæ âaî 

thaío 3 váún âãö låïn vãö kinh tãú thåìi kyì quaï: Cå cáúu saín xuáút, caíi taûo xaî 
häüi chuí nghéa vaì cå chãú quaín lyï, âäöng thåìi nãu ra nhæîng quan âiãøm coï 
giaï trë vãö lyï luáûn vaì thæûc tiãùn. Trãn cå såí nhæîng quan âiãøm cuía Bäü 
Chênh trë, Häüi nghë láön thæï 11 Ban Cháúp haình Trung æång Âaíng khoaï V 
(thaïng 11/1986) âaî thäng qua Baïo caïo chênh trë trçnh baìy taûi Âaûi häüi âaûi 
biãøu toaìn quäúc láön thæï VI - Xaïc âënh âæåìng läúi âäøi måïi.  
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 Âaûi häüi âaûi biãøu toaìn quäúc láön thæï VI cuía Âaíng (thaïng 12/1986) 
âaî âãö ra âæåìng läúi âäøi måïi våïi nhæîng näüi dung sau: 
 - Âäøi måïi tæ duy lyï luáûn, træåïc hãút laì tæ duy kinh tãú. 
 Âaíng ta chuï troüng âäøi måïi tuiæ duy, nháûn thæïc vãö chuí nghéa xaî 
häüi vaì con âæåìng xáy dæûng chuí nghéa xaî häüi åí næåïc ta, vç coï hiãøu âuïng 
thç laìm måïi âuïng tæïc laì âäøi måïi tæ duy âãø dáùn âãún âäøi måïi haình âäüng. 
Âäøi måïi bàõt âáöu tæì âäøi måïi nháûn thæïc, tháúy roî nhæîng sai láöm, khuyãút 
âiãøm, yãúu keïm cuía mä hçnh cuî. Caïch laìm cuî âãø âi âãún loaûi boí nhæîng 
caïi laûc háûu khäng coìn phuì håüp, giæî laûi vaì phaït triãøn caïi täút, caïi phuì 
håüp. 
 Trong âäøi måïi tæ duy, Âaíng ta xaïc âënh âäøi måïi tæ duy kinh tãú laì yãu 
cáöu cáúp thiãút nháút. Nghë quyãút Âaûi häüi VI cuía Âaíng âaî âãö cáûp nhiãöu 
âãún âäøi måïi quan âiãøm kinh tãú nhæ: vãö cäng nghiãûp hoaï xaî häüi chuí 
nghéa; vãö caíi taûo xaî häüi chuí nghéa; vãö saín xuáút haìng hoaï; vãö váún âãö 
thë træåìng... 
 Âaíng Cäüng saín Viãût Nam ngay tæì khi khåíi xæåïng âäøi måïi vaì chè 
âaûo thæûc hiãûn âaî khàóng âënh âäøi måïi tæ duy træåïc hãút laì tæ duy kinh 
tãú, song phaíi giæî væîng âënh hæåïng xaî häüi chuí nghéa. 
 - Âäøi måïi cå cáúu kinh tãú: Nãön kinh tãú coï cå cáúu nhiãöu thaình pháön, 
thæìa nháûn sæû täön taûi cuía nhiãöu thaình pháön kinh tãú. Thæûc hiãûn 3 
chæång trçnh kinh tãú låïn: Læång thæûc - thæûc pháøm, haìng tiãu duìng, haìng 
xuáút kháøu. Xaïc âënh caíi taûo xaî häüi chuí nghéa laì nhiãûm vuû thæåìng xuyãn 
cuía caí thåìi kyì quaï âäü lãn chuí nghéa xaî häüi våïi nhæîng hçnh thæïc, bæåïc âi 
thêch håüp. 
 - Âäøi måïi cå chãú quaín lyï trãn cå såí xoaï boí cå chãú quaín lyï táûp trung 
quan liãu, haình chênh, bao cáúp. Chuyãøn sang haûch toaïn kinh doanh xaî häüi 
chuí nghéa theo cå chãú thë træåìng, kãút håüp kãú hoaûch våïi thë træåìng. Âaíng 
nháûn thæïc váún âãö gç cáön âäøi måïi thç táûp trung âäøi måïi, chæï khäng phaíi 
xoaï boí táút caí, caïi gç yãúu, khuyãút âiãøm thç sæía âäøi. Luïc âáöu, âaíng ta 
chuí træång kãú hoaûch våïi thë træåìng, sau naìy âäøi thaình cå chãú thë træåìng 
coï sæû quaín lyï cuía Nhaì næåïc, giaíi quyãút nhæîng váún âãö bæïc baïch trãn 
lénh væûc phán phäúi læu thäng. 
 - Âäøi måïi vai troì quaín lyï âiãöu haình cuía Nhaì næåïc. Âaûi häüi Vi âæa 
ra chæïc nàng quaín lyï nhaì næåïc vãö kinh tãú. Nhaì næåïc quaín lyï thäng qua 
hãû thäúng chênh saïch phaïp luáût âãø âiãöu haình nãön kinh tãú vé mä. Nhaì 
næåïc âiãöu tiãút, hæåïng dáùn saín xuáút kinh doanh. Træåïc âäøi måïi, do láùn 
läün chæïc nàng naìy nãn âaî laìm triãût tiãu âäüng læûc saín xuáút. 
 - Âäøi måïi näüi dung, phæång thæïc laînh âaûo cuía Âaíng trãn cå såí 
nháûn thæïc roî hån vãö thåìi kyì quaï âäü, âàûc âiãøm, hoaìn caính âáút næåïc. 
 Náng cao táöm trê tuãû cuía Âaíng, Âaíng nàõm væîng quy luáût khaïch 
quan, khong aïp âàût, khàõc phuûc tæ duy noïng väüi, chuí quan, âäøi måïi tæ duy 
lyï luáûn træåïc hãút laì tæ duy kinh tãú. 
 Âaíng khäng laìm thay cäng viãûc cuía Nhaì næåïc, traïi laûi, phaíi náng cao 
hiãûu læûc, hiãûu quaí quaín lyï Nhaì næåïc. Náng cao nàng læûc laînh âaûo vaì 
täø chæïc thæûck tiãùn cuía Âaíng. 
 - Âäøi måïi quan hãû âäúi ngoaûi: Tàng cæåìng håüp taïc toaìn diãûn våïi 
Liãn Xä vaì caïc næåïc xaî häüi chuí nghéa, tiãún tåïi bçnh thæåìng hoaï quan hãû 
våïi Trung Quäúc vaì Myî, Viãût Nam muäún laì baûn våïi caïc næåïc. Måí räüng 
håüp taïc âáöu tæ nhàòm thu huït väún âáöu tæ næåïc ngoaìi. Trãn tinh tháön âoï, 
chè mäüt nàm sau ta ra âæåüc Luáût Âáöu tæ næåïc ngoaìi (ngaìy 29/12/1987). 
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Luáût Âaìu tæ næåïc ngoaìi coï nhiãöu âiãøm háúp dáùn, nhiãöu æu âaîi vãö 
phaûm vi âáöu tæ, tyí lãû goïp väún, thuãú vaì caïc màût khaïc nãn âaî thu huït 
nhiãöu næåïc, nhiãöu täø chæïc kinh tãú vaìo Viãût Nam âáöu tæ. 
 

C©u 7: C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi  ë ViÖt 

Nam ®îc c«ng bè khi nµo ? nªu näi dung chÝnh cña C¬ng lÜnh  ? 

 

Tr¶ lêi : C¬ng lÜnh X©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi ë ViÖt 

Nam ®îc th«ng qua t¹i §¹i héi dËi biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña ®¶ng. §¹i héi diÔn ra tõ 
ngµy 24 ®Õn 27/6/1991 . 
 Néi dung chñ yÕu cña c¬ng lÜnh Cô thÓ nh sau :   

 I Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm 

 

1- Thực hiện Cương lĩnh năm 1930, trong suốt 45 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh 

sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, 

gian khổ và giành được những thắng lợi vĩ đại: làm cuộc Cách mạng tháng Tám thành 

công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc 

lập, tự do; đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng nửa nước, 

miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa ; kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội.  

 

Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975, nhân dân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng và đã đạt những thành tựu to lớn: thiết lập chính quyền nhân 

dân ở cả miền Nam, thống nhất nước nhà; khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả nặng nề 

của chiến tranh; từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới và cơ sở vật chất - kỹ thuật của 

chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế.  

 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, xây 

dựng đường lối, xác định đúng mục tiêu và phương hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng Đảng 

đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan: nóng vội trong cải tạo 

xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần; có lúc đẩy mạnh quá mức việc 

xây dựng công nghiệp nặng; duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu, bao 

cấp; có nhiều chủ trương sai trong việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương. Công tác tư 

tưởng và tổ chức cán bộ phạm nhiều khuyết điểm nghiêm trọng.  

 

Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đã tự phê bình và đề ra đường lối đổi mới. Đại hội VI là cột 

mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Công 

cuộc đổi mới qua hơn bốn năm đã đạt những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Tình hình 

kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con đường chúng ta 

đang đi là đúng. Tuy nhiên khó khăn còn nhiều, đất nước chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế 

- xã hội.  

 

2- Từ thực tiến cách mạng với những thành công và khuyết điểm, sai lầm, có thể rút ra 

những bài học lớn:  

 

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là bài học xuyên suốt 

quá trình cách mạng nước ta. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa 

xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 

Tổ quốc vẫn là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau. Toàn Đảng, toàn dân 
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tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ vinh quang mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.  

 

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân 

là người làm nên thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và 

nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với 

nhân dân, quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất không lường 

được đối với vận mệnh của đất nước.  

 

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, 

đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đoàn kết là truyền thống quý báu và là bài học lớn của 

cách mạng nước ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 

kết, Thành công, thành công, đại thành công!"  

 

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức 

mạnh quốc tế. Ngày nay, trước cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập 

dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, trước sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng khoa học 

và công nghệ hiện đại và quá trình quốc tế hóa mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, càng cần phải 

kết hợp chặt chẽ yếu tố dân tộc với yếu tố quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại 

để đưa đất nước tiến lên.  

 

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ 

nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng 

lực tổ chức của mình để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi 

đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. 

Phải phòng và chống được những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự 

thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.  

 

 II. Quá độ lên chủ nghĩa xă hội ở nước ta  

 

3- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn 

và sâu sắc.  

 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang diễn ra mạnh mẽ, cuốn hút tất cả 

nước ở mức độ khác nhau. Nền sản xuất vật chất và đời sống xã hội đang trong quá trình 

quốc tế hóa sâu sắc, ảnh hưởng lớn tới nhịp độ phát triển lịch sử và cuộc sống các dân tộc. 

Những xu thế đó vừa tạo thời cơ phát triển nhanh cho các nước, vừa đặt ra những thách 

thức gay gắt, nhất là đối với những nước lạc hậu về kinh tế.  

 

Trong quá trình hình thành và phát triển. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã đạt 

những thành tựu to lớn về nhiều mặt, đã từng là chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách 

mạng thế giới, cho phong trào hòa bình và cách mạng thế giới, cho việc đẩy lùi nguy cơ 

chiến tranh hạt nhân, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 

dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhưng, do duy trì quá lâu những khuyết tật của mô hình cũ của 

chủ nghĩa xã hội, chậm trễ trong cách mạng khoa học và công nghệ, nhiều nước xã hội chủ 

nghĩa đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng. ở một số nước, đảng cộng sản và công nhân 

không còn nắm vai trò lãnh đạo; chế độ xã hội đã thay đổi. Các thế lực đế quốc lợi dụng 

những sai lầm và khó khăn đó đẩy mạnh cuộc phản kích quyết liệt nhằm xóa bỏ các nước 
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xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đang diễn ra gay 

gắt.  

 

Trước mắt, chủ nghĩa tư bản còn có tiềm năng phát triển kinh tế, nhờ ứng dụng những 

thành tựu mới của khoa học và công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý, thay đổi cơ cấu 

sản xuất, điều chỉnh các hình thức sở hữu và chính sách xã hội. Tuy vậy, chủ nghĩa tư bản 

vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư 

bản giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu 

tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân rộng rãi 

với giai cấp tư sản, giữa các tập đoàn tư bản độc quyền, các công ty xuyên quốc gia, các 

trung tâm tư bản lớn tiếp tục phát triển. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các 

nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự vận động của tất cả những mâu thuẫn đó 

và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định số phận của chủ nghĩa tư 

bản.  

 

Các nước độc lập dân tộc và các nước đang phát triển phải tiến hành cuộc đấu tranh rất khó 

khăn và phức tạp, chống nghèo nàn và lạc hậu, chống chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi 

hình thức, chống sự can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm bảo vệ độc lập và 

chủ quyền dân tộc.  

 

Nhân dân các nước đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận 

mệnh loài người. Đó là giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ môi trường 

sống, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo. 

Việc giải quyết những vấn đề đó đòi hỏi sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm cao của tất cả 

các dân tộc.  

 

Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc 

gay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 

hội. Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải 

qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội 

vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử.  

 

4- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ một xã hội vốn là thuộc 

địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến 

tranh, hậu quả để lại còn nặng nề. Những tàn dư thực dân, phong kiến còn nhiều. Các thế 

lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân 

tộc của nhân dân ta.  

 

Nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi: chính quyền thuộc về nhân dân, nước nhà đi vào 

giai đoạn hòa bình xây dựng. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, có ý chí vươn lên mãnh 

liệt. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, cần cù lao động và sáng tạo. Chúng ta đã xây 

dựng được một số cơ sở vật chất ban đầu. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện 

đại, cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới là một thời cơ để phát triển.  

 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tình hình đất nước và thế giới như trên, chúng ta phải 

tiếp tục nâng cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng vật chất và trí tuệ của dân 

tộc đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm tòi bước đi, hình thức và biện pháp 

thích hợp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.  

 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng làm một xã hội:  
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- Do nhân dân lao động làm chủ.  

 

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu 

về các tư liệu sản xuất chủ yếu.  

 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo 

lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.  

 

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.  

 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.  

 

Để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều quan 

trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế - xã hội kém phát triển, chiến thắng 

những lực lượng cản trở việc thực hiện mục tiêu đó, trước hết là các thế lực thù địch chống 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

 

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững những 

phương hướng cơ bản sau đây:  

 

Một là, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 

dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền 

tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ 

nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc 

và của nhân dân.  

 

Hai là, phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn 

liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước 

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất 

lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.  

 

Ba là, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản 

xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. Phát triển nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế 

thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở 

thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân 

phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu.  

 

Bốn là, tiến hành chính sách xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho 

thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh 

thần xã hội. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân tộc 

trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn 

minh vì lợi ích chân chính .  

 
CÁU 8: Quan âiãøm “Laînh âaûo kinh tãú laì nhiãûm vuû troüng 

tám, xáy dæûng Âaíng laì nhiãûm vuû then chäút” âæåüc âãö cáûp 
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láön âáöu tiãn trong vàn kiãûn naìo, thåìi gian naìo cuía 

Âaíng ta? Phán têch quan âiãøm naìy? 

TRAÍ LÅÌI: Cuûm tæí “Laînh âaûo kinh tãú laí nhiãûm vuû trung tám, xáy dæûng 

Âaìng laí nhiãûm vuû then chäút” láön âáöu tiãn âæåüc âãö cáûp trong Vàn kiãûn 
Âaûi häüi âaûi biãøu toaìn quäúc láön thæï VIII cuía Âaíng nàm 1996. 
 Laînh âaûo kinh tãú laì trung tám, xáy dæûng Âaíng laì then chäút, båíi leî: 
 - Âaíng ta xaïc âënh xáy dæûng vaì baío vãû Täø quäúc laì hai nhiãûm vuû 
chiãún læåüc láu daìi khäng âæåüc xem nheû nhiãûm vuû naìo. Tuy nhiãn, næåïc 
ta quaï âäü lãn Chuí nghéa xaî häüi tæì mäüt næåïc näng nghiãûp, bë chiãún tranh 
taìn phaï, tiãöm læûc kinh tãú coìn non yãúu. Hiãûn nay, chuïng ta âang âæïng 
træåïc 4 nguy cå, trong âoï coï nguy cå ngaìy caìng tuût háûu xa hån so våïi caïc 
næåïc vãö kinh tãú. Do âoï, viãûc Âaíng âãö ra âæåìng läúi kinh tãú âuïng âãø phaït 
huy moüi tiãøm nàng cuía âáút næåïc, dán täüc, âæa næåïc ta phaït triãøn nhanh 
vãö kinh tãú laì nhiãûm vuû trung tám cuía toaìn Âaíng, toaìn dán. 
 - Sæû laînh âaûo âuïng âàõn cuía Âaíng laì nguyãn nhán dáùn âãún thàõng 
låüi cuía Caïch maûng næåïc ta non mäüt thãú kyí qua. Ngaìy nay muäún âæa âáút 
næåïc phaït triãøn âi lãn theo con âæåìng xaî häüi chuí nghéa thç phaíi khäng 
ngæìng xáy dæûng Âaíng laì then chäút vç: 
 Thæûc tiãùn lëch sæí cho tháúy, trong táút caí caïc thåìi kyì caïch maûng, 
Âaíng ta âãöu ráút coi troüng cäng taïc xáy dæûng Âaíng væîng maûnh vãö tæ 
tæåíng, chênh trë vaì täø chæïc; vaì coi âáy laì nhiãûm vuû then chäút. 
 Âaíng ta laì âaíng cáöm quyãön, laì haût nhán cuía chãú âäü måïi, moüi 
thaình cäng vaì tháút baûi, sæû âuïng âàõn vaì sai láöm trong laînh âaûo cuía Âaíng 
âãöu coï quan hãû säúng coìn âãún váûn mãûnh vaì tæång lai cuía dán täüc. Âaíng 
væîng maûnh hay yãúu keïm coï quan hãû træûc tiãúp âãún sæû væîng maûnh hay 
yãúu keïm cuía Nhaì næåïc. Sæû thaình cäng hay tháút baûi, quy âãún cuìng gàõn 
liãön våïi traïch nhiãûm cuía Âaíng. 
 Thæûc tãú cho tháúy, muäún tiãún haình âäøi måïi thaình cäng, træåïc hãút 
phaíi kiãn âënh sæû laînh âaûo cuía Âaíng, coi âáy laì váún âãö nguyãn tàõc. Båíi 
vç, sæû laînh âaûo cuía Âaíng Cäüng saín laì nhán täú baío âaím sæû phaït triãøn 
cuía âáút næåïc theo âënh hæåïng xaî häüi chuí nghéa. Khäng coï sæû laînh âaûo 
cuía Âaíng Cäüng saín thç khäng thãø coï âäüc láûp væîng chàõc, khäng coï 
quyãön laìm chuí tháût sæû cuía nhán dán, khäng coï Nhaì næåïc cuía dán, do dán 
vaì vç dán vaì cuîng khäng coï chuí nghéa xaî häüi. Luïc bçnh thæåìng, vai troì laînh 
âaûo cuía Âaíng âaî ráút quan troüng, åí nhæîng bæåïc chuyãøn giai âoaûn thç vai 
troì âoï laûi caìng âàûc biãût tàng lãn. 
 Bæåïc vaìo giai âoaûn måïi, vai troì quyãút âënh cuía Âaíng træåïc nhæîng 
thaïch thæïc låïn chæa tæìng coï laûi caìng quan troüng. Vç: 
 Mäüt laì, åí trong næåïc cuäüc khuíng hoaíng kinh tãú xaî häüi vaì mä hçnh 
xáy dæûng chuí nghéa xaî häüi cuî bäüc läü gay gàõt nhæîng khuyãút táût cuía noï, 
âoìi hoíi Âaíng phaíi tçm ra läúi thoaït cho cuäüc khuíng hoaíng. 
 Hai laì, åí ngoaìi næåïc, hãû thäúng xaî häüi chuí nghéa tan raî mäüt maíng 
låïn, caïc thãú læûc chäúng Âaíng bãn ngoaìi liãn minh våïi caïc thãú læûc chäúng 
Âaíng bãn trong ám mæu xoaï boí vai troì laînh âaûo cuía Âaíng vaì xoaï boí chãú 
âäü måïi. 
 Ba laì, cå chãú måïi coï màût têch cæûc, nhæng âäöng thåìi cuîng naíy sinh 
nhæîng màût tiãu cæûc nhæ báút cäng xaî häüi, phán hoaï giaìu ngheìo quaï mæïc. 
 Trong Âaíng, coï mäüt bäü pháûn caïn bäü âaíng viãn thoaïi hoaï, biãún 
cháút, quan liãu, tham nhuîng, chaûy theo âäöng tiãön, coi âäöng tiãön laì trãn hãút. 
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 Khäng giaíi quyãút âæåüc khuíng hoaíng, khäng laìm tháút baûi âæåüc caïc 
thãú læûc thuí âëch, khäng kiãn quyãút chäúng “quäúc naûn”, “näüi xám”, tham 
nhuîng thç Âaíng seî máút vai troì laînh âaûo hoàûc khäng coìn vai troì quyãút âënh 
vaì chãú âäü måïi cuîng seî bë xoaï boí nhæ kinh nghiãûm phaín diãûn cuía Liãn Xä 
âaî chè roî. 
 

CÁU 9: Trçnh baìy suy nghé caím xuïc cuía baín thán vãö lëch 
sæí veí vang cuía Âaíng ta vaì vai troì to låïn cuía Âaíng 

âäúi våïi tæång lai tæåi saïng cuía âáút næåïc, dán täüc Viãût 

Nam?  

TRAÍ LÅÌI: Sæû laînh âaûo cuía Âaíng - nhán täú quyãút âënh thàõng låüi cuía 

Caïch maûng. 
Nhçn laûi lëch sæí âáúu tranh caïch maûng gáön 75 nàm qua, chuïng ta tháúy roî 
âæåìng läúi caïch maûng âuïng âàõn cuía Âaíng laì nguyãn nhán quyãút âënh 
nháút âæa nhán dán ta âi tæì thàõng låüi naìy âãún thàõng låüi khaïc. 
 Cæång lénh chênh trë âáöu tiãn cuía Âaíng hoaûch âënh con âæåìng phaït 
triãøn cuía Caïch maûng Viãût Nam chia laìm hai giai âoaûn: Træåïc hãút laì caïch 
maûng dán täüc dán chuí nhán dán, sau âoï âi lãn chuí nghéa xaî häüi boí qua giai 
âoaûn phaït triãøn tæ baín chuí nghéa, muûc tiãu cuäúi cuìng cuía Âaíng laì chuí 
nghéa coüng saín. Âæåìng läúi chiãún læåüc âuïng âàõn âoï âaî cháúm dæït sæû 
bãú tàõc, khuíng hoaíng vãö âæåìng läúi, âaïp æïng âoìi hoíi cuía lëch sæí. Âæåìng 
läúi chiãún læåüc âoï laì såüi chè âoí xuyãn suäút quaï trçnh âáúu tranh cuía nhán 
dán ta dæåïi sæû laînh âaûo cuía Âaíng. 
 Âaíng ta måïi ra âåìi âaî phaït âäüng âæåüc mäüt cao traìo âáúu tranh räüng 
låïn, cao traìo 1930-1931 maì âènh cao laì Xä viãút Nghãû Ténh. Âoï laì cuäüc 
täøng diãùn táûp âáöu tiãn cuía caïch maûng næåïc ta, âaî âãø laûi nhiãöu baìi 
hoüc kinh nghiãûm quyï baïu. 
 Væåüt qua thåìi kyì khuíng bäú âáùm maïu, nhán dán ta dæåïi sæû laînh 
âaûo cuía Âaíng, âaî tiãún lãn mäüt cao traìo måïi, säi näøi hiãúm coï åí caïc næåïc 
thuäüc âëa, cao traìo dán sinh dán chuí 1936-1939. Thaình cäng näøi báût cuía 
thåìi kyì naìy laì trãn thæûc tãú âaî xáy dæûng âæåüc âäüi quán chênh trë quáön 
chuïng haìng triãûu ngæåìi, goïp pháön quan troüng cho Caïch maûng Thaïng Taïm 
1945 thàõng låüi nhanh choïng vaì êt âäø maïu. 
 Âaíng ta måïi mæåìi taïm tuäøi âaî laînh âaûo toaìn dán vuìng lãn tiãún haình 
cuäüc khåíi nghéa toaìn quäúc giaình chênh quyãön vãö tay nhán dán vaì thiãút 
láûp nhaì næåïc cäng-näng âáöu tiãn åí Âäng Nam AÏ. Caïch maûng Thaïng Taïm 
1945 thàõng låüi âaïnh dáúu mäüt bæåïc ngoàût vé âaûi vaì måí ra mäüt kyí nguyãn 
måïi-kyí nguyãn âäüc láûp dán täüc, dán chuí vaì chuí nghéa xaî häüi. Thàõng låüi 
cuía Caïch maûng Thaïng Taïm laì do Âaíng ta vaì Chuí tëch Häö Chê Minh nhaûy 
beïn vãö chênh trë nãn këp thåìi chuyãøn hæåïng chè âaûo chiãún læåüc, giæång 
cao ngoün cåì giaíi phoïng dán täüc, giaíi quyãút âuïng âàõn mäúi quan hãû giæîa 
hai nhiãûm vuû: Chäúng âãú quäúc vaì chäúng phong kiãún taûo thåìi cå vaì këp 
thåìi nàõm thåìi cå phaït âäüng toaìn dán täøng khåíi nghéa giaình chênh quyãön 
tæì tay phaït xêt Nháût vaì tay sai. 
 Sau caïch maûng Thaïng Taïm, chênh quyãön Caïch maûng nhæ “ngaín cán 
treo såüi toïc”, váûn næåïc hiãøm ngheío song nhåí sæû cheío laïi væîng vaìng cuía 
Chuí tëch Häö Chê Minh vaì cuía Âaíng, con thuyãön caïch maûng Viãût Nam âaî 
væåüt qua ghãönh thaïc, chênh quyãön caïch maûng âæåüc giæî væîng vaì ngaìy 
caìng låïn maûnh. 
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 Trong khaïng chiãún chäúng thæûc dán Phaïp, âaíng ta âãö ra âæåìng läúi 
khaïng chiãún toaìn dán, toaìn diãûn, láu daìi, tæû læûc caïnh sinh, våïi caïc kháøu 
hiãûu: “Táút caì cho tiãön tuyãún”, “Táút caì âãø âaïnh thàõng keì thuí”, “Khaïng 
chiãún vaí kiãún quäúc”. Thæûc hiãûn âæåíng läúi cuìa Âaìng, quán dán ta âaî tiãún 
haình cuäüc khaïng chiãún træåìng kyì vaì cuäúi cuìng âaî âaïnh thàõng thæûc dán 
Phaïp. Âaïnh thàõng thæûc dán Phaïp, nhán dán ta laì ngæåìi âáöu tiãn âaïnh baûi 
chuí nghéa thæûc dán kiãøu cuî, cäø vuî maûnh meî phong traìo âáúu tranh giaíi 
phoïng dán täüc trãn thãú giåïi. 
 Âaíng ta vaì Chuí tëch Häö Chê Minh cuîng laì ngæåìi hoaûch âënh âæåìng 
läúi tiãún haình âäöng thåìi hai nhiãûm vuû chiãún læåüc caïch maûng åí caí hai 
miãön, nhàòm muûc tiãu chung laì giaíi phoïng miãön Nam, thäúng nháút Täø 
quäúc, âæa caí næåïc ta âi lãn chuí nghéa xaî häüi. âaïnh thàõng âãú quäúc Myî laì 
mäüt trong nhæîng trang choïi loüi nháút trong lëch sæí dán täüc vaì laì mäüt chiãún 
cäng hiãøn haïch vaìo báûc nháút cuía thãú giåïi trong thãú kyí XX. Âaíng ta, âäöng 
thåìi cuìng mäüt thåìi gian væìa laînh âaûo nhán dán tiãún haình cuäüc chiãún tranh 
caïch maûng væìa laînh âaûo nhán dán xáy dæûng chuí nghéa xaî häüi. Hai chiãún 
læåüc caïch maûng coï quy luáût váûn âäüng khaïc nhau nhæng Âaíng ta vaì Chuí 
tëch Häö Chê Minh âaî giaíi quyãút ráút thaình cäng. 
 Hån mæåìi nàm âäøi måïi trong bäúi caính âáút næåïc âæïng træåïc nhæîng 
khoï khàn coï luïc tæåíng nhæ khäng thãø væåüt qua, song, kiãn trç âæåìng läúi 
âäøi måïi våïi muûc tiãu xaî häüi chuí nghéa, chuïng ta âaî thæûc hiãûn âäøi måïi 
toaìn diãûn, kãút håüp âuïng âàõn âäøi måïi kinh tãú våïi âäøi måïi chênh trë, xáy 
dæûng vaì phaït triãøn nãön kinh tãú haìng hoaï nhiãöu thaình pháön váûn haình 
theo cå chãú thë træåìng coï sæû quaín lyï cuía Nhaì næåïc theo âënh hæåïng xaî 
häüi chuí nghéa; thæûc hiãûn âæåìng läúi âäúi ngoaûi räüng måí, âa daûng hoaï, 
âa phæång hoaï, vç muûc tiãu âäüc láûp, hoaì bçnh vaì phaït triãøn, thæûc hiãûn 
âoaìn kãút toaìn dán, âoaìn kãút quäúc tãú chuïng ta âaî âaût âæåüc nhæîng thaình 
tæûu to låïn coï yï nghéa ráút quan troüng taûo tiãön âãö væîng chàõc cho bæåïc 
phaït triãøn cao hån. 
     

C©u 10 : Nh©n kû niÖm 75  n¨m ngµy thµnh lËp §¶ng, ¤ng, bµ, anh ,chÞ , ®ång chÝ vui 

lßng cho biÕt ®iÒu t©m huyÕt nhÊt cña m×nh muèn gãp ý kiÕn víi §¶ng ®Ó  §¶ng trong s¹ch 
v÷ng m¹nh ?   

Tr¶ lêi : Chúng ta cần đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn dân cư nhằm trẻ 

hoá đội ngũ đảng viên. Đây phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, một biện pháp quan 

trọng để xây dựng cơ sở Đảng ở phường, xã. Đồng thời phải thường xuyên chỉ đạo các cấp 

uỷ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương, duy trì tốt nền nếp 

sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, 

giải quyết đơn thư tố cáo… Từ đó, ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, vai trò hạt 

nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được thể hiện rõ, bộ máy chính quyền 

phường, xã hoạt động ngày càng có trách nhiệm và hiệu quả cao, giải quyết công việc 

nhanh, tránh phiền hà cho dân, được dân tin tưởng. Các cơ sở xã, phường phải thực sự đã 

trở thành nơi rèn luyện và đào tạo cán bộ, đảng viên.  

 

  Chi bộ là người hiểu đảng viên hơn ai hết. Những biểu hiện tư tưởng, tình cảm tác 

phong, lối sống của đảng viên chi bộ đều thấy rõ. Chi bộ có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện đảng viên, nhất là những đảng viên đang 
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nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan quyền lực, các cơ quan kinh tế nơi dễ 

nẩy sinh tham nhũng, lãng phí. Nếu không có những biện pháp giáo dục kiểm tra thường 

xuyên để khuyết điểm của đồng chí mình đến mức độ nghiêm trọng thì sức chiến đấu của 

chi bộ sẽ bị tê liệt, điều đó làm phương hại nền kinh tế xã hội, ngoài ra còn có tác động xấu 

đến lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, các cấp uỷ đảng 

hãy chú ý hơn nữa trong việc bồi dưỡng nâng cao về chính trị, tư tưởng và tổ chức đối với 

chi bộ. Đưa chi bộ vững về chính trị, thông suốt về tư tưởng, chặt chẽ về tổ chức. Nâng cao 

vai trò của chi bộ trong mỗi cơ quan, đơn vị để xứng đáng với lòng tin tưởng của quần 

chúng nhân dân.  

 Đào tạo cán bộ phải tuân thủ theo quy hoạch lâu dài, phải loại trừ những trường hợp 

đưa cán bộ vào các cơ quan Đảng, Nhà nước theo cảm tính và tình cảm riêng tư. Từ cấp cơ 

sở đến Trung ương đặc biệt là tuyến xã, phường, huyện, quận, kiến quyết đưa những người 

không đủ tư cách, trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống yếu kém vào bộ 

máy, không phân biệt người đó là ai, ở cương vị công tác nào… 

 

  Điều tâm huyết nhất của tôi là phát động phong trào toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

đồng tâm xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng bằng hành động bản thân phê bình và tự phê 

bình. Phê bình và tự phê bình phải thấy được những ưu, khuyết điểm thực sự . Đảng viên 

nào có khuyết điểm phải tự mình có ý thức sửa chữa để Đảng ta thật sự trong sạch vững 

mạnh chứ không phải làm một cách hình thức, làm để bình bầu, bình xét…Chúng ta phải 

kiên quyết loại trừ tận gốc giặc nội xâm từ Trung ương đến địa phương, nghiêm túc thi 

hành kỷ luật Đảng dù cán bộ đảng viên ở cương vị công tác nào. Ngoài ra, chúng ta phải 

kịp thời hơn nữa trong việc biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên có thành 

tích trong học tập và lao động để cổ vũ động viên và làm gương cho người khác. 

 

   Muốn làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở đến Trung ương phải 

tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định…của Đảng và Nhà nước. Chúng ta 

phải làm thật nghiêm công tác chống tham nhũng và công tác xây dựng Đảng. Nâng cao 

chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ, cơ sở Đảng vào thực chất, thực hiện nghiêm túc chế độ 

phê bình và tự phê bình, công tác kiểm tra Đảng phải làm một cách thường xuyên, liên tục 

hơn. Nhưng điều quan trọng đặc biệt là phải có sự giám sát, tham gia của nhân dân. Mỗi 

đảng viên phải lắng nghe những ý kiến của nhân dân để làm cho mình ngày càng hoàn 

thiện hơn 

 

  Đảng nên thường xuyên kiểm tra gắt gao và có kỷ luật nghiêm đối với những người 

có trách nhiệm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng để triển khai xuống cơ sở nhưng lại làm 

qua loa, không có trách nhiệm, đánh trống bỏ dùi để khắc phục tình trạng: Cấp trên thì cứ 

ban hành  Cấp dưới thực hiện hay không thì tuỳ  

 

 Đảng phải thường xuyên kiểm tra đảng viên để kịp thời ngăn ngừa, không nên để 

mắc sai lầm rồi mới xử lý. Việc chống tham nhũng phải làm thường xuyên, mạnh mẽ hơn 

nữa để mang lại lòng tin cho nhân dân. Việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên phải làm 

một cách triệt để, nên để nhân nhân tham gia giám sát thì hiệu quả sẽ cao hơn”.  
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