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 Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến. (Tr.1) 

                                 Hồ Chí Minh 
 

 Giá trị trường tồn của “Bảo vật 
quốc gia - Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến”. (Tr.1) 

                     TS. Ngô Hoàng Anh 
 

 Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng 

chiến” - Bài học còn vẹn nguyên giá trị. 

(Tr.5) 

                       ThS Lê Văn Phong 
 

 “Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến” - Lời thề thiêng liêng bảo vệ Tổ 

quốc của dân tộc Việt Nam. (Tr.9)                                       

    Đại tá, PGS, TS. Vũ Như Khôi 
 

 Truyền thống cách mạng là 

“điểm tựa” để chúng ta xốc tới! (Tr.12) 

                                     Hồng Vinh 
 

 “Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến” với việc xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc hiện nay. (Tr.13) 

            Đại tá, TS. Nguyễn Xuân Thành 
 

Quan điểm, đường lối của Đảng 
và Nhà nước về xây dựng, bảo vệ Tổ 
quốc trong giai đoạn mới: 

 

 Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu 
mới. (Tr.17)            

              GS, TS. Trần Đại Quang 
 

  Quan điểm của Đảng về bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới. (Tr.21)   

        Đại tá, PGS, TS. Trần Nam Chuân                                                                       
 

 Xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân vững chắc theo tinh thần nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng. (Tr.24) 

                      Đại tướng Ngô Xuân Lịch 
 

 Đảng lãnh đạo phòng chống 

chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn 

lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt 

Nam hiện nay. (Tr.30)    

                                    Tâm Trang 
 

 Chủ động ngăn chặn, phản bác 

các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai 

trái, thù địch. (Tr.33)       
                                         

  Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Bá Dương 
 

 Tăng cường đấu tranh chống 

“Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư 

tưởng, văn hóa hiện nay. (Tr.37) 
 

                      Đại tá Nguyễn Hoàng Lân 
 

 Ngược dòng lịch sử: 
 

 Chiến tranh Pháp - Việt bùng 

nổ vì đâu? (Tr.40) 
 

                            PGS, TS. Vũ Như Khôi 
 

 Về nơi ra đời “Lời kêu gọi toàn 

quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. (Tr.44) 
 

                              btlsqsvn.org.vn 
 

  Di tích lịch sử Pháo đài Láng 

nơi bắn những viên đạn đầu tiên mở đầu 

ngày toàn quốc kháng chiến. (Tr.47) 
 

                                         Thuận Nguyễn 
 

 Mỗi hiện vật là một tấm lòng 

với Thủ đô. (Tr.48)                                  

                                               Giang Nam 
 

 

 

                                         
 



Lời giới thiệu 
 

Mỗi dịp tháng 12 về, trong tâm khảm những người con đất Việt luôn vang vọng lời 
kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã 70 năm trôi qua, đất nước 
trải qua nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn nhưng khí thế của ngày 19/12/1946 vẫn còn 
mãi ngân vọng trong chiều dài lịch sử dân tộc như nhắc nhở đời sau về tinh thần yêu 
nước, ý chí đấu tranh kiên cường gìn giữ non sông. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đem lại nền độc lập cho nước ta, tuy 
nhiên, chính quyền non trẻ vẫn luôn phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài. Ngày 
23/9/1945, thực dân Pháp núp bóng quân Anh vào giải giáp phát xít Nhật đã gây hấn nổ 
súng ở Nam Bộ, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Hồ Chủ tịch 
đã ký với đại diện Chính phủ Pháp tại Hà Nội Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước 
14/9/1946. Nhưng Pháp đã bội ước, chúng ráo riết tăng cường lực lượng và đến tháng 
11/1946, số quân của thực dân Pháp đã lên tới 10 vạn. Chúng lần lượt cho quân đổ bộ trái 
phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà, đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và chuẩn bị kế 
hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở Thủ đô Hà Nội. Dã tâm gây hấn của thực dân 
Pháp bộc lộ rõ rệt nhất khi chúng gửi tối hậu thư buộc ta phải hạ vũ khí, chậm nhất là 
ngày 20/12/1946, quân Pháp sẽ nắm quyền cai quản Hà Nội. Trước tình thế cấp bách đó, 
ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một luồng gió thổi bùng ngọn 
lửa căm thù giặc, tạo sức mạnh, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ngày 
19/12/1946 trở thành ngày mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân 
Pháp, đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về tinh thần yêu nước quật khởi 
của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lược. 

Với tinh thần quật khởi, quyết chiến quyết thắng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
được dân tộc Việt Nam kế tục và phát huy suốt cuộc kháng chiến 30 năm đánh bại thực 
dân Mỹ xâm lược. Toàn dân ta đã đứng lên tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhào”, đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội, thực hiện trọn vẹn mong muốn của Bác Hồ và làm sáng ngời hiện thực của chân lý 
giành độc lập, tự do cho nước, cho dân. 

70 năm trôi qua nhưng giá trị lịch sử của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vẫn 
còn nguyên tính thời sự. Đó là giá trị của niềm tin tất thắng, là ý thức sâu sắc độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội còn nhiều khó 
khăn, thách thức nhưng nhất định chúng ta sẽ thành công, nước Việt Nam giàu mạnh sẽ 
ngày càng khẳng định thế và lực trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), Thư viện 
tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: Sáng 

mãi tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. 

Trân trọng giới thiệu! 

                                                                                   
                                                                                                  BAN BIÊN SOẠN 
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LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 
 

Hỡi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, 

thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 

chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào!  

Chúng ta phải đứng lên!  

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, Đảng phái, dân 

tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng 

dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng 

phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. 

Hỡi anh em binh sỹ, tự vệ, dân quân!  

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.  

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định 

về dân tộc ta!  

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!   
   

                                                                                                                                                          Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946 

                                                                                                                  Hồ Chí Minh 

                                                                                                      (yenbai.gov.vn) 
 

 
 

GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA “BẢO VẬT QUỐC GIA - LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN” 
 

Ngày 01/10/2012, Thủ tướng Chính phủ 

đã ký Quyết định số: 1426/QĐ-TTg công nhận 

Bảo vật Quốc gia cho các hiện vật, nhóm hiện 

vật. Trong đó một trong năm di cảo của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh là “Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến” đã được công nhận đã cho thấy ý 

nghĩa và giá trị trường tồn của tác phẩm này. 

Đã 70 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến” (19/12/1946), nhưng âm hưởng hào 

hùng của lời kêu gọi bất hủ ấy vẫn mãi trường 

tồn cùng dân tộc Việt Nam, mãi là lời hịch của 

non sông, một văn kiện mang tính cương lĩnh 

quân sự có giá trị lịch sử trong mọi thời đại, thể 

hiện niềm tin vững bền về con đường cách 

mạng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã dứt khoát 

lựa chọn từ khi thành lập Đảng 1930, đó là con 

đường: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 

xã hội. 

 Trong lịch sử đấu tranh dựng và giữ 

nước của dân tộc ta, đã từng có: “Nam quốc 

sơn hà - Lý Thường Kiệt”, “Hịch tướng sỹ - 

Trần Quốc Tuấn”, “Bình Ngô đại cáo - 

Nguyễn Trãi”... khẳng định ý chí quyết tâm 

bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc với 

chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. 

Kế thừa hào khí chống giặc, giữ nước trong 

lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chèo 

lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt 

qua “sóng gió thác ghềnh” bằng lời hiệu triệu 

lịch sử vào ngày 19/12/1946 và ngày này về 
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sau được lấy làm: Ngày toàn quốc kháng 

chiến. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến  do 

Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn ngày 19/12/1946 

tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn 

Phúc, Hà Đông, Hà Tây (nay là Hà Nội) và 

được công bố ngày 19/12/1946. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lịch sử như 

một cương lĩnh kháng chiến, chứa đựng 

những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường 

lối chiến tranh nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ 

tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng, 

bất khuất, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh; 

là mệnh lệnh tiến công cách mạng, tạo khí 

thế để nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu 

với mọi vũ khí sẵn có với một ý chí quyết 

đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt 

Nam. Lời kêu gọi của Người rất ngắn gọn, 

súc tích và đã vạch trần dã tâm xâm lược của 

thực dân Pháp, trình bày lập trường và 

nguyện vọng thiết tha với hòa bình của dân 

tộc ta, biểu lộ rõ càng thiết tha với hòa bình, 

càng kiên quyết đập tan mọi âm mưu của bọn 

phá hoại hòa bình. Người cũng đã vạch ra 

chiến lược chiến tranh nhân dân, huy động 

sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đồng 

thời khẳng định cuộc kháng chiến sẽ nhất 

định đi đến thắng lợi. Đọc lời kêu gọi của 

Người, mỗi người dân Việt Nam, dù “bất kỳ 

ai” cũng đều được gặp ở một điểm tương 

đồng: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng 

lên cứu nước, cứu nhà”. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành 

công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - 

Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực 

Đông Nam Á ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ 

đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, 

chính quyền cách mạng về tay nhân dân; 

nhân dân lao động đã trở thành người làm 

chủ vận mệnh dân tộc. Song, chính quyền 

non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, thù 

trong giặc ngoài và phải đối mặt với ba loại 

giặc cùng một lúc: Giặc đói, giặc dốt và giặc 

ngoại xâm. 

Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp núp 

bóng quân Anh vào giải giáp quân Nhật đầu 

hàng, đã nổ súng đánh ta ở Nam Bộ. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, một mặt kêu gọi nhân dân 

Nam Bộ và Nam Trung Bộ đứng lên kháng 

chiến, mặt khác ra sức đàm phán với chính 

phủ Pháp để cứu vãn hòa bình. Người đã ký 

với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ 

ngày 6/3/1946. 

Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam 

Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp chuẩn 

bị tiến quân ra miền Bắc để thôn tính nước 

ta. 

Để tránh đụng độ với lực lượng kháng 

chiến của nhân dân ta, thực dân Pháp ký với 

Chính phủ Tưởng Giới Thạch Hiệp ước Hoa 

- Pháp (28/2/1946). Theo Hiệp ước này, quân 

Tưởng được Pháp trả lại một số quyền lợi 

trên đất Trung Quốc và được vận chuyển 

hàng hóa qua cảng Hải Phòng vào Hoa Nam 

không phải đóng thuế. Ngược lại, Pháp được 

đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay quân 

Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân đội 

Nhật. 

Trước tình hình đó, ta chủ động đàm 

phán với Pháp, tạm hòa hoãn với chúng để 

nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước 

và tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng để 

bước vào cuộc chiến tranh với Pháp sau này. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính 

phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với đại 

diện Chính phủ Pháp là Xanh-tơ-ni bản Hiệp 

định Sơ bộ 1946. 

Theo hiệp định này, Chính phủ Pháp 

công nhận Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 



“Sáng mãi tinh thần - Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2016 3 

hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị 

viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong 

khối Liên hiệp Pháp; Chính phủ Việt Nam 

thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền 

Bắc thay quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp 

quân đội Nhật, số quân này sẽ rút dần trong 

thời hạn 5 năm; hai bên thực hiện ngừng bắn 

ngay ở Nam Bộ, tạo không khí thuận lợi cho 

việc mở cuộc đàm phán chính thức ở Pa-ri. 

Nhưng sau khi ký Hiệp định Sơ bộ, 

thực dân Pháp vẫn tiếp tục gây hấn ở Nam 

Bộ bằng xung đột vũ trang, lập Chính phủ 

Nam Kỳ tự trị, âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi 

Việt Nam. Do sự kiên quyết đấu tranh của ta, 

cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ 

được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp). 

Nhưng cuộc đàm phán đã thất bại. Trong khi 

đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường 

hoạt động khiêu khích. Quan hệ Việt - Pháp 

ngày càng căng thẳng và có nguy cơ xảy ra 

chiến tranh. 

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã ký với Chính phủ Pháp Tạm ước 

ngày 14/9/1946, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp 

một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt 

Nam để có thời gian xây dựng và củng cố lực 

lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp nhất định sẽ bùng nổ. 

Hồ Chí Minh chỉ đạo phái đoàn Chính 

phủ ta đàm phán với Chính phủ Pháp ở 

Phôngtennơblô. Cuộc đàm phán thất bại do 

lập trường phía Pháp vẫn theo đuổi chính 

sách thống trị Việt Nam. Ngày 16/10, Người 

gặp Đắc-giăng-li-ơ ở vịnh Cam Ranh. Thỏa 

thuận ngừng bắn trong Tạm ước 14/9 không 

được thực hiện ở Nam Bộ. Tại Bắc Bộ, cuối 

tháng 11 năm 1946, quân Pháp đánh chiếm 

Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn và đổ bộ lên Đà 

Nẵng. Tại Hà Nội, quân đội thực dân Pháp 

liên tiếp nổ súng, ném lựu đạn vào nhiều nơi 

ở Hà Nội trong các ngày 15 và 16/12/1946 

như đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, 

chiếm cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Giao 

thông Công chính. Ngày 17/12/1946, quân 

Pháp cho xe phá các công sự của ta ở phố Lò 

Đúc, đặc biệt, chúng đã gây ra vụ tàn sát 

nhiều đồng bào ta ở phố Hàng Bún và Yên 

Ninh, gây xung đột đổ máu ở cầu Long Biên, 

khu Cửa Đông. Và “giọt nước làm tràn ly” 

chính là sự kiện ngày 18/12/1946, tướng 

Moóc-li-e gửi cho ta hai tối hậu thư, theo đó: 

 Một là: Pháp đòi chiếm đóng Sở Tài 

chính, đòi ta phải phá bỏ mọi công sự 

chướng ngại trên các đường phố. 

 Hai là: Giải tán lực lượng tự vệ chiến 

đấu và giao quyền kiểm soát an ninh trật tự ở 

Thủ đô Hà Nội cho chúng. 

Trước tình hình đó, ngày 18 và 

19/12/1946, tại làng Vạn Phúc (Hà Đông), 

Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, quyết định 

phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi 

toàn quốc. 

Vào hồi 20 giờ ngày 19/12/1946, quân 

dân thủ đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc 

kháng chiến trong toàn quốc. Ngày 

20/12/1946, tại Hang Trầm (Chương Mỹ, Hà 

Đông), Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ 

tịch toàn văn như sau: 

 “Hỡi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải 

nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân 

nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì 

chúng muốn cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, 

chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào, 

Chúng ta phải đứng lên! 
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Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người 

già, người trẻ, không phân biệt Đảng phái, 

tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì 

phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ 

quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng 

gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, 

gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân 

Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sỹ, tự vệ, 

dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy 

sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất 

nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng 

với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi 

nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và 

thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi 

muôn năm!”.  

                                Hồ Chí Minh 

                     Hà Nội ngày 19/12/1946  

Toàn văn “Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ngắn 

gọn nhưng súc tích, giản dị nhưng đanh thép 

và có sức cổ vũ, động viên và tổ chức lực 

lượng kháng chiến vô cùng mạnh mẽ. Trong 

giờ phút Tổ quốc lâm nguy, tình thế hết sức 

hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”, từng câu 

từng chữ trong Lời kêu gọi kháng chiến 

thiêng liêng của Bác nhanh chóng thấm 

nhuần sâu sắc vào tâm can của nhân dân ta, 

khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền 

thống yêu nước, anh hùng bất khuất của nhân 

dân Việt Nam; là hiệu lệnh làm sục sôi khí 

thế đấu tranh bằng sức mạnh của chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng và trí tuệ của người Việt 

Nam nó không khác gì Nam quốc sơn hà; 

Hịch tướng sỹ hay Bình Ngô đại cáo năm 

xưa, với một ý chí, một thái độ dứt khoát và 

kiên định: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 

không chịu mất nước, nhất định không chịu 

làm nô lệ”.   

Trong cuộc đấu tranh chính nghĩa, 

không có con đường nào khác ngoài việc 

dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực 

phản cách mạng. Khi đã buộc phải kháng 

chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết 

động viên toàn dân đứng lên chiến đấu với 

chân lý: Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 

không chịu mất nước, nhất định không chịu 

làm nô lệ. Và, với niềm tin tất thắng Hồ Chí 

Minh khẳng định cuối lời kêu gọi rằng: “Dù 

phải gian lao kháng chiến, nhưng với một 

lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định 

về dân tộc ta”. 

Đúng như dự báo của Người, sau chín 

năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân 

Pháp vào năm 1954, “Chiến thắng Điện Biên 

Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 

đã chứng tỏ sức mạnh của lòng yêu nước phi 

thường của quân và dân ta, sự lãnh đạo tài 

tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, cả dân tộc đã giải phóng miền Bắc làm 

tiền đề cho một Việt Nam độc lập và thống 

nhất vào mùa xuân 1975, với chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử toàn thắng đã kết thúc chiến 

tranh đem lại độc lập tự do cho dân tộc ta, 

non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp 

một nhà. 

Có thể nói, ngày toàn quốc kháng chiến 

19/12/1946 đã thể hiện sự lãnh đạo tài tình, 

sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng 

ta, bám sát tình hình thực tiễn, nắm vững thời 

cơ, chọn đúng mặt trận chính và thời điểm 

nổi dậy chống áp bức cường quyền. 

70 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào 

hùng của những ngày đầu toàn quốc kháng 

chiến đã trở thành ngày lịch sử, là dấu son 

chói lọi trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

Trải qua gần bảy thập kỷ nhưng giá trị lịch sử 

của “Bảo vật quốc gia - Lời kêu gọi toàn 
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quốc kháng chiến” luôn là kim chỉ nam cho 

mọi hành động cách mạng của toàn thể nhân 

dân Việt Nam, cổ vũ hiệu triệu quốc dân 

đồng bào kề vai sát cánh, chung sức đồng 

lòng, đoàn kết nhất trí đánh giặc, giữ nước, 

giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ 

quốc. Ngày nay, Lời kêu gọi thiêng liêng của 

Bác vẫn mãi giữ nguyên tính thời sự, đó là 

giá trị của niềm tin tất thắng, là ý thức sâu 

sắc giá trị độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 

xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng 

nhất định chúng ta sẽ thành công, nước Việt 

Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, 

công bằng, văn minh sẽ ngày càng khẳng 

định thế và lực quan trọng trong khu vực và 

trên trường quốc tế. 

Đại tá Vũ Như Khôi đã viết: “Lời kêu 

gọi toàn quốc kháng chiến đã để lại cho 

chúng ta một bài học quý giá, đồng thời cũng 

là lời cảnh báo đối với các thế lực xâm lược 

rằng: Mỗi khi Tổ quốc Việt Nam bị xâm lăng 

thì cả dân tộc Việt Nam sẽ nhất tề đứng lên 

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc…, với ý chí, quyết 

tâm thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không 

chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô 

lệ, chúng ta có đủ sức mạnh cả về vật chất 

lẫn tinh thần để đánh thắng mọi kẻ thù xâm 

lược, bất kể chúng lớn mạnh thế nào và từ 

đâu tới”.  

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện ý chí, tinh 

thần quật cường của dân tộc và văn hóa Việt 

Nam. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” 

đã trở thành khẩu hiệu hành động, quy tụ, 

đoàn kết và thôi thúc cả dân tộc đồng tâm 

hiệp lực, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn thử 

thách tiến lên giành thắng lợi. 

Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng 

chiến, đây là dịp để toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân ta ôn lại những bài học sâu sắc của 

lịch sử, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn 

dân tộc, đồng sức đồng lòng tạo nguồn động 

lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 

nước, nhanh chóng đưa đất nước bước ra 

khỏi tình trạng tham nhũng, lãng phí, nghèo 

nàn lạc hậu, phát triển bền vững, hội nhập 

sâu rộng và toàn diện với nền kinh tế thế 

giới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu 

như Bác Hồ kính yêu của chúng ta vẫn hằng 

mong muốn. 
 

TS. Ngô Hoàng Anh 
(truongchinhtri.kontum.gov.vn  

Ngày 17/12/2015) 

 

 
 

LỜI KÊU GỌI “TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN” - BÀI HỌC CÒN VẸN NGUYÊN GIÁ TRỊ 
 

 Ngẫm suy lại những trang sử hào hùng chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt 

Nam, Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày cuối 

năm 1946 là một dấu ấn đặc biệt, thể hiện tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ tối 

cao trong những thời đoạn quan trọng của lịch sử dân tộc và để lại nhiều bài học quý báu cho 

hôm nay và mai sau. 

Trên bình diện tổng thể, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa ra đời là một thắng lợi vĩ đại, một mốc son chói lọi trong nguồn cội hàng 

ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tuy nhiên, ngay sau khi tuyên bố nền độc lập 

dân tộc, nước Việt Nam non trẻ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Theo Đại tướng 
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Võ Nguyên Giáp: “Khó khăn lớn nhất lúc này là các quân đội nước ngoài từ bốn phương cùng 

dồn dập kéo tới. Bọn ở gần, bọn ở xa. Chúng khác nhau về màu da, về tiếng nói, nhưng rất 

giống nhau ở một dã tâm: Muốn thôn tính đất nước chúng ta, muốn đẩy chúng ta trở về với cuộc 

sống nô lệ”. 

Quả đúng như vậy, niềm vui độc lập mà nhân dân Việt Nam được hưởng thật ngắn ngủi, 

với dã tâm xâm lược của mình, ngày 23/9/1945 thực dân Pháp gây hấn ở Sài Gòn mở đầu cuộc 

chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Trước thực tế ấy, bằng tất cả khả năng có thể Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Ðảng đã tìm mọi cách để giữ gìn hòa bình. Từ việc phải ký 

Hiệp định Sơ bộ 6/3, chấp nhận cho một bộ phận nhỏ quân đội Pháp kéo vào Hà Nội; cử phái 

đoàn đàm phán ở Hội nghị Ðà Lạt và Hội nghị Phông-ten-nơ-blô; đích thân Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đi thăm nước Pháp, trực tiếp ký Tạm ước Việt - Pháp 14/9; rồi liên tiếp những ngày đầu 

tháng 12/1946 gửi thư cho Quốc hội và Chính phủ Pháp để tố cáo lên án các hành động khiêu 

khích tàn sát nhân dân của Quân đội Pháp, kêu gọi vãn hồi hòa bình... Nhưng tất cả những thiện 

chí ấy đều không được người Pháp đáp lại, bởi vì họ chỉ có một mục tiêu là xóa bỏ Chính phủ 

của Cụ Hồ Chí Minh. 

Sau khi tấn công một số nơi ở Hải Phòng và Lạng Sơn, thực dân Pháp tích cực chuẩn bị 

mở cuộc tấn công vào thủ đô Hà Nội. Ngày 18/12/1946, Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp gửi cho 

Chính phủ Việt Nam tối hậu thư thứ nhất, tự cho mình cái quyền đem quân đến đóng một số địa 

điểm ở Hà Nội. Đến chiều cùng ngày, chưa cần biết ta có chấp nhận hay không, chúng đã điều 

quân tới chiếm giữ. Cũng vào chiều 18/12, quân Pháp gửi cho ta tối hậu thư thứ hai, cảnh cáo 

ngày 18/12 Công an thành phố Hà Nội đã “không làm tròn nhiệm vụ” và đe dọa: Nếu tình trạng 

đó kéo dài thì sáng ngày 20/12/1946 “Quân đội Pháp sẽ tự mình đảm nhiệm việc trị an ở Hà 

Nội”. Tiếp đó sang sáng ngày 19/12/1946, chúng gửi tối hậu thư thứ ba đòi ta phải tước vũ khí 

của tự vệ tại Hà Nội, phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị kháng chiến, phải trao cho Quân đội 

Pháp việc duy trì an ninh trong thành phố. 

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo đó, ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương 

Đảng họp mở rộng tại Vạn Phúc, Hà Đông do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã quyết định phát 

động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước và đề ra đường lối, 

chủ trương kháng chiến. Ngay đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương 

Đảng và chính phủ ra Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”, nhấn mạnh: “Chúng ta muốn hòa 

bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, 

vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 

không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! 

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, Đảng phái, dân 

tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng dùng súng, ai có gươm 

dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân 

Pháp, cứu nước. Hỡi anh em binh sỹ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến 

giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên 

quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”. 

Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non 

sông đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống 
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anh hùng, bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam; là hiệu lệnh làm sục sôi khí thế đấu 

tranh bằng sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh trí tuệ của người Việt Nam 

với mọi thứ vũ khí có sẵn, với một ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 

Tại Hà Nội, đúng 20 giờ ngày 19/12/1946, công nhân Nhà máy Ðiện Yên Phụ phá máy, 

20 giờ 3 phút, đèn điện trong thành phố vụt tắt, ít phút sau, pháo binh ta từ pháo đài Láng bắn 

dồn dập vào thành. Sáng ngày 20/12/1946, Ðài Tiếng nói Việt Nam phát Lời kêu gọi của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. Báo Cứu quốc, Ðồng xuân, Ðông Kinh Nghĩa Thục, Cảm tử, Tiền phong, 

Chiến thắng đều đăng trang trọng Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Lời kêu gọi cứu nước của Bác trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ đã thúc giục triệu 

người nhất quyết xông tới, với lời thề quyết tử: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 

không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”, lực lượng vũ trang Nam Ðịnh đã bao 

vây giam giữ 800 quân Pháp trong Nhà máy sợi gần ba tháng; ta đã đánh phá giao thông quyết 

liệt ở đường số 5; ở thị xã Vinh ngay từ đêm nổ súng quân Pháp đã phải hàng quân ta; ở Huế, 

sau 50 ngày vây đánh, ta đã diệt gần 200 tên Pháp; ở Ðà Nẵng, mặc dù quân Pháp đông gấp bội 

(gần một vạn tên) ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bao vây; ngay như ở Hà Nội, trong một hoàn 

cảnh chiến đấu vô cùng khó khăn và chênh lệch về vũ khí, nhưng Trung đoàn Thủ đô mãi đến 

đêm ngày 17/2/1947 mới rút ra khỏi nội thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bao vây tiêu diệt 

địch, tạo thời gian cần thiết để di chuyển các cơ quan, công xưởng lên vùng chiến khu. 

Rút lên thủ đô gió ngàn Việt Bắc, bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Trung ương 

Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước vừa chiến đấu vừa phát triển lực 

lượng sản xuất, xây dựng hậu phương căn cứ địa vững chắc, thực hiện chính sách “Thực túc 

binh cường, ăn no đánh thắng”, “Vừa kháng chiến vừa kiến quốc”. 

Sau 9 năm thực hiện Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

nhân dân Việt Nam muôn người như một, chung sức đồng lòng, nếm mật nằm gai, khoét núi 

ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng - chí không mòn, đã làm nên 

một “Điện Biên lịch sử - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký 

Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954), công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ của dân tộc Việt Nam. Một nửa nước được giải phóng và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội 

là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước thắng lợi sau này. 

Đã gần bảy thập kỷ trôi qua kể từ ngày mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, những dấu 

tích của những năm tháng hào hùng đó có thể bị bào mòn bởi thời gian, nhưng âm hưởng, tầm 

vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử để lại trên mảnh đất này đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, 

rất cần chắt lọc, vận dụng một cách sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau: 

Thứ nhất, đó là bài học về quyết định thời điểm phát động cuộc kháng chiến toàn quốc 

đúng lúc, đúng thời cơ. 

Khi không còn đường nào khác, khi không còn một chút hy vọng nào cứu vãn nền hòa 

bình do dã tâm xâm lược của kẻ thù thì chúng ta phải chủ động đứng lên chống lại chúng. Do 

vậy, phải luôn tranh thủ thời gian, chủ động chuẩn bị lực lượng về mọi mặt và khi đã hạ quyết 

tâm tiến hành kháng chiến thì phải chủ động, kiên quyết tấn công kẻ thù, ngăn chặn từng bước, 

tiến tới đánh bại hoàn toàn mọi mưu đồ xâm lược của chúng. 
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Thực tế đã minh chứng, khi chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. 

Trước tình hình đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động và ra Lời kêu gọi 

“Toàn quốc kháng chiến” vào thời điểm chín muồi nhất, đúng lúc, đúng thời cơ nhất, do đó đã 

đem lại kết quả to lớn, tránh tổn thất cho ta, giảm sức mạnh của địch. 

Thứ hai, đó là bài học về quyết tâm sắt đá bảo vệ độc lập, tự do. 

Nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam là bất khả xâm phạm. Trách nhiệm của mỗi con 

dân đất Việt là phải giữ vững nền độc lập, tự do ấy. Do đó, khi phải đối mặt với một kẻ thù có 

tiềm lực kinh tế và quân sự lớn hơn ta gấp nhiều lần là thực dân Pháp, cho dù tình thế đất nước 

gặp muôn vàn khó khăn, thì chúng ta luôn luôn phải giữ vững quyết tâm sắt đá để bảo vệ nền 

độc lập, tự do. Bài học đó được khơi nguồn từ dặm dài lịch sử, được phát huy cao độ trong 

những ngày “Toàn quốc kháng chiến”, trải dài cùng dòng chảy thời gian nó vẫn mang tính lý 

luận và thực tiễn sâu sắc. 

Thứ ba, đó là bài học về sớm hoạch định đường lối kháng chiến và kiến quốc đúng đắn, 

sáng tạo. 

Để có quyết định kháng chiến toàn quốc kịp thời đúng lúc, thì trước đó, từ ngày 

5/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” nêu rõ chủ trương 

vừa kháng chiến vừa kiến quốc và đường lối trường kỳ kháng chiến. Ngày 12/12/1946, một 

tuần trước ngày Toàn quốc kháng chiến, Thường vụ Trung ương Đảng dưới sự lãnh đạo của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra bản Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, nêu ra mục đích cuộc trường 

kỳ kháng chiến của dân tộc ta; nêu rõ: Tính chất, chính sách, cách đánh, chương trình, kháng 

chiến, cơ quan chỉ đạo kháng chiến, những điều răn trong khi kháng chiến, các khẩu hiệu chỉ 

đạo hành động trong kháng chiến,... Chính đường lối kháng chiến đúng đắn của Trung ương 

Đảng đã khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc, khai thác động viên được sự ủng 

hộ và giúp đỡ quốc tế cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của dân tộc Việt Nam. 

Có thể nói, quyết định phát động “Toàn quốc kháng chiến” đúng lúc, đúng thời điểm 

không chỉ hạn chế được sức mạnh của kẻ thù mà còn phát huy được thế mạnh kháng chiến của 

ta. Nhờ có chủ trương này, chúng ta đã kìm được chân địch ở lại thành phố trong một thời gian 

khá dài, tạo điều kiện cho các các cơ quan của Trung ương, chính phủ và các tổ chức di chuyển 

lên Việt Bắc tiếp tục cuộc kháng chiến lâu dài. Năm tháng qua đi, đất nước có biết bao đổi thay, 

nhưng giá trị to lớn của Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” vẫn mãi là niềm tự hào, là nguồn 

cổ vũ, động viên cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.  
 

                                                                                                       ThS Lê Văn Phong 
                                                                                           Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
                                                                                           (mod.gov.vn - Ngày 19/12/2015) 
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“LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN”  

                                  LỜI THỀ THIÊNG LIÊNG BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 
 

Cách mạng tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhân 

dân ta được hưởng tự do và làm chủ vận mệnh của đất nước. Đó là điều kiện thuận lợi 

căn bản nhất để nhân dân ta thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhưng, từ cuối năm 1945 đến cuối năm 1946, nước ta đứng trước những khó khăn 

chồng chất: Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoài, thù trong, mà nghiêm trọng nhất là sự hiện diện 

của gần 30 vạn quân Trung Hoa dân quốc và các nước đế quốc dưới danh nghĩa Đồng 

minh, chiếm đóng các địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

viết: “Khó khăn lớn nhất lúc này là các quân đội nước ngoài từ bốn phương cùng dồn dập 

kéo tới. Bọn ở gần, bọn ở xa. Chúng khác nhau về màu da, tiếng nói, nhưng rất giống 

nhau ở một dã tâm: Muốn thôn tính nước ta, muốn đẩy chúng ta trở về với cuộc sống nô 

lệ”. 

Bất kể một cuộc cách mạng nào vừa thành công cũng đều gặp nhiều khó khăn, 

nhưng hoàn cảnh nước ta lúc đó, những khó khăn, thách thức là đặc biệt nghiêm trọng: 

Chính quyền cách mạng còn non trẻ chưa được củng cố, mặt trận đoàn kết toàn dân 

chưa rộng khắp, lực lượng vũ trang còn ít ỏi và non yếu về nhiều mặt; đất nước bị đế 

quốc bao vây bốn phía. Sự mất còn của cách mạng, của nền độc lập, thống nhất quốc gia 

đặt ra một cách trực tiếp, tình thế đất nước tựa như “ngàn cân treo trên sợi tóc”. 

Xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân ta là: Đất nước được hòa bình, 

ổn định để tập trung tài lực vào xây dựng cuộc sống mới; từ đánh giá âm mưu của các thế 

lực đế quốc và căn cứ vào tương quan so sánh lực lượng lúc đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã xác định chủ trương lãnh đạo cách mạng là phải có chiến lược và sách lược 

đúng đắn, vừa kiên quyết đấu tranh để giữ vững nền độc lập, thống nhất quốc gia, vừa 

nhân nhượng, hòa hoãn với kẻ thù để tránh cùng một lúc phải đương đầu với hai cuộc 

chiến tranh ở hai miền đất nước (với quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp), hoặc một 

cuộc chiến tranh quy mô cả nước với thực dân Pháp; đồng thời, tranh thủ thời gian, khắc 

phục khó khăn, xây dựng thực lực cách mạng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. 

Cuối năm 1945 đầu năm 1946, chúng ta thực hiện sách lược “Hoa - Việt thân thiện”, 

hòa hoãn với Trung Hoa dân quốc và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để tránh một cuộc 

xung đột quân sự lớn ở miền Bắc, tập trung đấu tranh chống thực dân Pháp đang gây 

chiến tranh ở miền Nam. Đầu năm 1946, bọn đế quốc thỏa thuận để cho Pháp độc chiếm 

Đông Dương. Trước tình hình mới, ta lại thực hiện sách lược “hòa để tiến”, hòa hoãn với 

thực dân Pháp bằng Hiệp định Sơ bộ, cuộc đàm phán tại Hội nghị trù bị Đà Lạt và Hội 

nghị chính thức ở Phông-ten-nơ-bờ-lô, Tạm ước 14/9/1946 để đuổi quân Trung Hoa dân 

quốc về nước và cố gắng giải quyết cuộc xung đột Pháp - Việt bằng biện pháp hòa bình, 

chí ít cũng trì hoãn cuộc chiến tranh để ta có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng cho toàn 

quốc kháng chiến. Sau khi thấy con bài “ngoại giao pháo hạm”, dùng thủ đoạn đàm phán 

trên thế mạnh không khuất phục được chính phủ và nhân dân Việt Nam, giới cầm quyền 

hiếu chiến Pháp đã quyết tâm dùng vũ lực, nhằm cướp nước ta một lần nữa. Ta càng 

nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới; chúng liên tiếp vi phạm các điều khoản đã 
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được ký kết tại Hiệp định Sơ bộ, thực hành tiến công và tàn sát nhân dân ta hết sức dã 

man. Ngày 18/12/1946, Pháp đã chuyển cho chính phủ ta bức tối hậu thư: Đòi ta phá bỏ 

những vật chướng ngại trên đường phố để quân Pháp tự do đi lại; trao cho chúng quyền 

giữ trật tự trị an ở Hà Nội; để quân Pháp đến chiếm đóng nhiều vị trí quan trọng trong 

thành phố… Trước tình hình đó, Đảng ta khẳng định: “Sự thật đã chứng minh rằng, thực 

dân Pháp ngang nhiên khiêu hấn. Chúng định dùng vũ lực bắt ta phải nhượng bộ. Nhưng 

không khi nào ta chịu. Tạm ước 14/9 là một bước nhân nhượng cuối cùng. Nhân nhượng 

nữa là phạm đến chủ quyền của nước, là hại quyền lợi cao trọng của dân tộc”. Hội nghị 

Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp (ngày 18/12/1946) tại làng Vạn Phúc (nay thuộc 

phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Hội nghị nhận định khả năng hòa hoãn đã hết và quyết định phát động toàn 

quốc kháng chiến. Đêm 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và ngay trong 

đêm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, kêu gọi đồng bào 

cả nước và các lực lượng vũ trang nhất tề đứng lên đánh quân xâm lược, giữ gìn đất 

nước. 

Mở đầu Lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu thiện chí hòa bình của Việt Nam, 

nhưng bị phía Pháp khước từ và họ quyết chọn con đường vũ trang xâm lược: “Chúng ta 

muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!”. Người khẳng định rõ ý 

chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ 

nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Khi Tổ quốc lâm nguy, 

Người kêu gọi các giới đồng bào cả nước bằng vũ khí và mọi loại dụng cụ có thể dùng 

làm vũ khí, nhất tề đứng lên đánh giặc: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người 

trẻ, không chia tôn giáo, Đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh 

thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có 

gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu 

nước”. Mục đích cuộc kháng chiến là “Việt Nam độc lập và thống nhất…”. Kết thúc Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người truyền niềm tin thắng lợi cho toàn dân, toàn quân ta 

“Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”. 

Việt Nam là một nước sớm dựng nền độc lập, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước 

và giữ nước đã hun đúc nên ý chí tự lực tự cường, anh hùng bất khuất trong đấu tranh 

chống giặc ngoại xâm. Nhiều thế lực xâm lược lớn mạnh, hung bạo hàng đầu thế giới 

từng xâm lược và thống trị nước ta, nhưng chúng đều bị nhân dân ta đánh bại. Cuối thế 

kỷ XIX, thực dân Pháp, với sức mạnh của một nước tư bản đế quốc, lại lợi dụng được 

thời điểm thế và lực nước ta đang yếu, chúng đã xâm lược và đặt ách thống trị trên đất 

nước ta. Nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đánh thực dân Pháp để giành quyền độc lập. 

Người trước ngã, người sau tiếp bước, “bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mới 

hết người nước Nam đánh Tây” như lời khẳng định của Nguyễn Trung Trực. Trải qua bao 

cuộc đấu tranh quyết liệt, đến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, 

nhân dân ta đã khôi phục được nền độc lập, thống nhất Tổ quốc. 

Trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng 

tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền 

hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc 



“Sáng mãi tinh thần - Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2016 11 

Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững 

quyền tự do, độc lập ấy”. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp tục tinh thần 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư của tổ tiên ta thủa trước; là sự thể hiện ý chí quyết tâm bảo 

vệ nền độc lập, thống nhất quốc gia. Đó là lời của Tổ quốc, của dân tộc thiết tha kêu gọi 

con Lạc, cháu Hồng đứng lên giữ nước; đồng thời, cũng là lời tuyên bố đanh thép với bọn 

thực dân cướp nước về ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam. 

Đáp Lời kêu gọi của lãnh tụ Hồ Chí Minh, toàn dân, toàn quân ta nhất tề đứng lên 

kháng chiến. Hình tượng những chiến sỹ cảm tử quân Hà Nội “Quyết tử cho Tổ quốc 

quyết sinh” mãi mãi là biểu tượng bất tử về một cuộc chiến tranh nhân dân mà mỗi người 

dân đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tổ quốc. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc 

thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của quân và dân ta, đã minh chứng cho 

điều khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: 

“Thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cách đây đã 65 năm, đất nước ta đã trải qua 

nhiều sự kiện chính trị lớn và tiến những bước dài, tình thế đã có nhiều thay đổi, nhưng 

lời kêu gọi thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc của Bác Hồ vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi 

người Việt Nam. 

Hiện nay, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng vẫn 

tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông 

Nam Á, vẫn sẽ là khu vực phát triển năng động, nhưng còn nhiều nhân tố gây mất ổn 

định; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt. Ở trong nước, những thành tựu, 

kinh nghiệm 25 năm đổi mới đã tạo ra thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp của đất nước 

lớn hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên, nước ta vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan 

xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Đảng ta xác định nhiệm vụ tăng 

cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là: 

“Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện 

tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ 

Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của 

các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống 

mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Để có thể động viên 

và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như trong công cuộc chống ngoại 

xâm trước đây vào việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng hiện nay, chúng ta cần coi trọng 

giáo dục sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân; đồng thời, phải 

thực sự xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó có các hình thức và cơ chế để nhân dân 

thực hiện quyền dân chủ trên các lĩnh vực hoạt động: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,…; 

mọi cán bộ, đảng viên, công chức phải thực sự là “công bộc” của dân. Mọi hoạt động của 

tổ chức Đảng và chính quyền Nhà nước phải luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân 

lên trên hết. Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo được động lực to lớn để toàn dân phát huy 

mọi tiềm lực vật chất và tinh thần trong sự nghiệp xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa 
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và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là cơ sở vững chắc 

để ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống 

phá cách mạng Việt Nam. 

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá, 

đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với các thế lực xâm lược rằng: Mỗi khi Tổ quốc Việt 

Nam bị xâm lăng thì cả dân tộc Việt Nam sẽ nhất tề đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

Một dân tộc gần 90 triệu người, với ý chí, quyết tâm thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 

không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, chúng ta có đủ sức mạnh cả về vật 

chất lẫn tinh thần để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bất kể chúng lớn mạnh thế nào và 

từ đâu tới. 
 

                                                                         Đại tá, PGS, TS. Vũ Như Khôi 
                                                Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng 
                                                                       (tapchiqptd.vn - Ngày 05/12/2011) 
 

 
 

TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG LÀ “ĐIỂM TỰA” ĐỂ CHÚNG TA XỐC TỚI! 
 

Cách đây 70 năm, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc “Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, trong đó nhấn mạnh: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng 

ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì 

chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất 

định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 

Lời kêu gọi của Bác Hồ đã cổ vũ lòng yêu nước, truyền thống quật cường, bất khuất của 

dân tộc, tạo nên khí thế “người lên như nước vỡ bờ”, nhấn chìm bọn bán nước và bọn cướp 

nước. Chúng ta đã đánh giặc bằng sức mạnh truyền thống văn hiến hàng nghìn năm; kết hợp 

vận dụng nghệ thuật quân sự tài tình của ông cha, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử; 

tiếp 21 năm sau đó, lại làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, đánh sập chủ nghĩa thực dân 

mới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc! Từ năm 1986, chúng ta lại mang khí 

thế oanh liệt đó triển khai công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; và đến nay, sau 30 năm đã thu 

được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Không phải ngẫu nhiên mà đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đồng tình với nhận 

định khái quát đó về 30 năm tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế. Chúng ta nhớ lại, sau ba 

năm mở đầu đổi mới, kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Trong các 

năm 1987, 1988, lạm phát vẫn ở mức ba con số (323,1% và 393%), vì vậy, một bộ phận nhỏ 

cán bộ và nhân dân vẫn tỏ ra băn khoăn về chủ trương, chính sách. Nhưng rồi các quyết sách 

của Đảng, Nhà nước ta xuất phát từ thực tiễn, được nhân dân hưởng ứng và thực thi, đã phát 

huy tác dụng tích cực, mở đầu là “khoán 10” trong nông nghiệp; theo đó, là quyết định xóa bỏ 

độc quyền Nhà nước trong hoạt động ngoại thương (cuối năm 1988); và đến năm 1989, chế độ 

tem phiếu và kiểm soát giá cả được bãi bỏ. Khép lại năm 1989, Việt Nam không những có đủ 

lương thực đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo; lạm phát “phi mã” 

gần như ngừng hẳn; tình trạng rối loạn trong phân phối, lưu thông hàng hóa cơ bản chấm dứt; 

môi trường kinh tế vĩ mô bắt đầu ổn định. Từ năm 1990, nhiều chính sách mới trở thành đòn 
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bẩy kích thích kinh tế phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư 

nhân, Luật Thuế doanh thu; đặc biệt, việc công nhận thành phần kinh tế tư nhân trong Hiến 

pháp năm 1992, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, tạo tốc độ 

tăng trưởng bình quân từ 8 - 9% trong thập niên đầu tiên… 

Thực tiễn nói trên là minh chứng sinh động thành công của công tác tư tưởng, mà việc 

khơi dậy truyền thống cách mạng, kết hợp với việc đổi mới tư duy về kinh tế, nghệ thuật chỉ 

đạo, vận dụng sáng tạo chính sách kinh tế mới của Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đã 

tạo nên những luận điểm rất quan trọng, tạo cơ sở triển khai sự nghiệp đổi mới. Những thành 

công ban đầu trong đời sống kinh tế - xã hội đã bác bỏ ý kiến đả kích, cho rằng “Cộng sản chỉ 

giỏi đánh giặc, chứ không biết làm kinh tế”. Chúng ta đã đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng 

Việt Nam trong chiến đấu vào công cuộc xây dựng, phát triển, chấn hưng đất nước, tạo nên 

động lực tinh thần mới, làm thay đổi hẳn diện mạo mọi vùng miền; đời sống vật chất và tinh 

thần được cải thiện đáng kể; vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao... Tháng 

7/1995, sau 20 năm bao vây, cấm vận nước ta, Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn đã chủ động tuyên 

bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Đến thời điểm đó, Mỹ là nước thứ 179 có quan hệ 

ngoại giao với nước ta. Cựu đại tướng Mác-na-ma-ra, tác giả của chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt ở Việt Nam”, trong cuốn sách lý giải vì sao Mỹ thua trận, đã chua chát thừa nhận là “chưa 

hiểu rõ sức mạnh truyền thống văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam”... 

Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập nước, 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, chúng ta 

càng thấm thía kinh nghiệm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông, 

dũng cảm vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy cơ thành thời cơ, đồng tâm hiệp lực xây 

dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Chúng ta đã đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu vào công cuộc 

xây dựng, phát triển, chấn hưng đất nước, tạo nên động lực tinh thần mới, làm thay đổi hẳn diện 

mạo mọi vùng miền; đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện đáng kể; vị thế quốc tế của 

Việt Nam không ngừng được nâng cao. 
 

                                                                                                       Hồng Vinh 
                                                                                  (nhandan.com.vn - Ngày 31/12/2015) 

 

 
 

 “LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN” 

                   VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY 
 

“Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến” của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ra đời trong bối 

cảnh lịch sử khắc nghiệt của 

dân tộc Việt Nam cách đây 

60 năm, khi “Chúng ta muốn 

hòa bình, chúng ta phải nhân 

nhượng. Nhưng chúng ta 

càng nhân nhượng, thực dân 

Pháp càng lấn tới, vì chúng 

quyết tâm cướp nước ta lần 

nữa!”. 

Lời kêu gọi đồng bào 

toàn quốc đứng lên kháng 

chiến cứu nước được viết rất 

ngắn gọn, đúng với tính chất 

của một bản hiệu triệu, 

nhưng chứa đựng một ý chí 

mãnh liệt, một quyết tâm 

cháy bỏng không chỉ của vị 

chủ tịch nước dân chủ cộng 

hòa đầu tiên ở Đông Nam Á 

mà còn của cả một dân tộc 

“thà hy sinh tất cả, chứ nhất 
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định không chịu mất nước, 

nhất định không chịu làm nô 

lệ”. 

Sau khi chiến thắng 

mọi kẻ thù xâm lược, đất 

nước hòa bình, thống nhất, 

cả nước thực hiện đường lối 

đổi mới xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. Dân tộc Việt Nam 

đã được sống trong hòa bình, 

độc lập, tự do và đang ra sức 

xây dựng đất nước giàu 

mạnh. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh quốc tế, khu vực và 

trong nước hiện nay, giá trị 

lịch sử của “Lời kêu gọi toàn 

quốc kháng chiến” ở giữa thế 

kỷ trước vẫn gợi mở những ý 

nghĩa sâu xa đối với việc xây 

dựng nền quốc phòng toàn 

dân vững mạnh trong sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện 

nay. 

Xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh 

vì mục đích hòa bình là chiến 

lược cơ bản, lâu dài của quốc 

gia - dân tộc Việt Nam. 

Quan điểm chiến tranh 

nhân dân, quốc phòng toàn 

dân là quan điểm cơ bản nhất 

trong đường lối quân sự của 

Đảng, vì nó thể hiện tập 

trung, sâu sắc quan điểm giai 

cấp, quan điểm quần chúng, 

quan điểm thực tiễn của 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Quan điểm này xác 

định lực lượng quần chúng 

nhân dân và yếu tố chính trị - 

tinh thần là sức mạnh to lớn 

quyết định thắng lợi của 

chiến tranh. Từ 60 năm 

trước, trong “Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến”, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ 

cuộc kháng chiến của nhân 

dân ta, dân tộc ta chống thực 

dân Pháp xâm lược là cuộc 

chiến tranh nhân dân: “Bất 

kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ 

người già, người trẻ, không 

chia tôn giáo, Đảng phái, dân 

tộc. Hễ là người Việt Nam 

thì phải đứng lên đánh thực 

dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai 

có súng dùng súng. Ai có 

gươm dùng gươm, không có 

gươm thì dùng cuốc, thuổng, 

gậy gộc. Ai cũng phải ra sức 

chống thực dân Pháp cứu 

nước”. 

Tính chất toàn dân, 

toàn diện của nền quốc 

phòng Việt Nam được xây 

dựng từ việc đúc kết những 

bài học kinh nghiệm của quá 

khứ, đồng thời xuất phát từ 

thực tiễn phòng thủ đất nước, 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Điều đó cũng phù hợp với 

quan niệm hiện đại về quốc 

phòng, coi quốc phòng là 

công cuộc giữ nước của một 

quốc gia, bao gồm tổng thể 

các mặt hoạt động đối nội và 

đối ngoại, diễn ra trên mọi 

lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội, khoa học - 

công nghệ, quân sự… nhằm 

giữ vững hòa bình, ngăn 

chặn mọi hoạt động xâm 

phạm chủ quyền, toàn vẹn 

lãnh thổ, nền độc lập dân tộc, 

đẩy lùi âm mưu gây chiến và 

nguy cơ chiến tranh, đồng 

thời sẵn sàng đánh thắng mọi 

kẻ thù khi chúng phát động 

chiến tranh xâm lược. 

Tính chất toàn dân, 

toàn diện của nền quốc 

phòng Việt Nam đòi hỏi phải 

biết xây dựng, sử dụng và 

phát huy sức mạnh tổng hợp 

của toàn thể quốc gia - dân 

tộc vào công cuộc phòng thủ 

đất nước. Lực lượng quốc 

phòng có nòng cốt là lực 

lượng vũ trang, nhưng không 

thuần túy chỉ dựa vào lực 

lượng vũ trang mà kết hợp 

với mọi lực lượng khác để 

tạo thành lực lượng quốc 

phòng toàn dân. Tiềm lực 

quốc phòng dựa trên “cốt vật 

chất” là tiềm lực kinh tế, mũi 

nhọn là tiềm lực quân sự, 

nhưng không thuần túy chỉ 

dựa vào tiềm lực kinh tế, 

tiềm lực quân sự mà kết hợp 

với mọi tiềm lực khác, đặc 

biệt là tiềm lực chính trị - 

tinh thần, để tạo thành tiềm 

lực quốc phòng toàn dân, 

toàn diện. Sức mạnh quốc 

phòng có “quả đấm sắt” là 

sức mạnh quân sự, nhưng 

không thuần túy chỉ dựa vào 

sức mạnh quân sự mà kết 

hợp với mọi sức mạnh khác 

để tạo thành sức mạnh tổng 

hợp của nền quốc phòng toàn 

dân, toàn diện. Thế trận quốc 

phòng không chỉ là thế trận 
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được xây dựng trên các khu 

vực phòng thủ, các địa bàn 

chiến lược trọng yếu, những 

khu vực nhạy cảm trên biên 

giới đất liền, biển, đảo… mà 

còn là thế trận được xây 

dựng từ cơ sở chính trị - xã 

hội, hình thành “thế trận lòng 

dân” ngay trong thời bình 

làm nền tảng vững chắc, 

“phên dậu” lâu bền của thế 

trận quốc phòng toàn dân, 

toàn diện, để phòng khi chiến 

tranh xâm lược xảy ra có thể 

từ đó nhanh chóng chuyển 

hóa thành thế trận chiến 

tranh nhân dân chống xâm 

lược - nguồn gốc và bí quyết 

sức mạnh thần kỳ của dân 

tộc Việt Nam. 

Chiến lược quốc phòng 

của Việt Nam được xây dựng 

vì mục đích hòa bình, coi 

việc giữ vững hòa bình, ổn 

định để phát triển đất nước 

theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa là mục đích tối cao, 

đồng thời góp phần tích cực 

vào việc bảo vệ nền hòa bình 

trong khu vực và trên thế 

giới. Đó cũng là chiến lược 

tự vệ chủ động, kết hợp xây 

dựng với bảo vệ đất nước, 

thực hiện giữ nước ngay từ 

khi chưa có chiến tranh, tìm 

cách ngăn ngừa chiến tranh 

và phương án tốt nhất là 

không phải tiến hành chiến 

tranh, thực hiện ước vọng 

của cha ông ta từ ngàn xưa 

“tắt muôn đời chiến tranh”. 

Xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh 

vì mục đích hòa bình được 

đúc kết từ những bài học 

kinh nghiệm quý báu trong 

kho tàng lịch sử dựng nước 

và giữ nước lâu dài của dân 

tộc Việt Nam, đặc biệt đã 

được nâng lên tầm cao mới 

trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Quan điểm “Chúng ta muốn 

hòa bình, chúng ta phải nhân 

nhượng” đặt trong bối cảnh 

quốc tế và khu vực hiện nay 

như một “luật chơi” của thời 

đại tiếp tục gợi mở hướng 

vận dụng mối quan hệ giữa 

chiến lược và sách lược, đòi 

hỏi những biện pháp ứng xử 

bang giao khôn khéo, mềm 

dẻo trong quan hệ đối ngoại, 

vừa biết “nhân nhượng” về 

sách lược để “thêm bạn, bớt 

thù”, tránh được các cuộc 

xung đột và chiến tranh, vừa 

giữ vững những nguyên tắc 

chiến lược cơ bản trong công 

cuộc đổi mới đất nước theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa, 

thực hiện chính sách mở cửa, 

hội nhập mà không hòa tan 

vào dòng chảy của thế giới 

đương đại. 

Tiếp tục chú trọng xây 

dựng sức mạnh chính trị - 

tinh thần, phát huy vai trò 

nhân tố con người, đồng thời 

từng bước đẩy mạnh hiện đại 

hóa lực lượng quốc phòng để 

tăng cường sức mạnh quốc 

phòng. 

60 năm trước, từ bản 

hiệu triệu “Lời kêu gọi toàn 

quốc kháng chiến”, cuộc 

kháng chiến chống thực dân 

Pháp đã diễn ra trong bối 

cảnh tương quan so sánh lực 

lượng vật chất quân sự ban 

đầu rất chênh lệch giữa một 

bên là lực lượng cách mạng 

non trẻ của một nước nông 

nghiệp - tuyệt đại đa số là 

nông dân, trang bị chỉ có một 

ít súng thô sơ, còn lại chủ 

yếu là gươm, giáo, mác, 

cuốc, thuổng, gậy gộc… 

(giai đoạn cuối được nước 

bạn viện trợ thêm về vũ khí 

bộ binh, pháo binh, xe vận 

tải) với một bên là quân đội 

thực dân nhà nghề của một 

nước công nghiệp được trang 

bị vũ khí và phương tiện 

chiến đấu hùng hậu như máy 

bay, tàu chiến, xe tăng, xe 

thiết giáp, xe vận tải, đại bác, 

vũ khí đủ các loại. 

Cuộc đối đầu giữa hai 

lực lượng đó, nếu theo cách 

nhìn phân loại “các làn sóng 

văn minh” của nhà tương lai 

học nổi tiếng người Mỹ 

A.Tốp-lơ, là đặc trưng điển 

hình cho cuộc đối đầu giữa 

một “quân đội nông nghiệp” 

thuộc “làn sóng văn minh 

thứ nhất” với một “quân đội 

công nghiệp” thuộc “làn 

sóng văn minh thứ hai”. Kết 

quả lịch sử đã chứng minh 

rằng: Cuối cùng, người chiến 

thắng không phải là những 

kẻ thuộc “làn sóng văn minh 
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thứ hai” vốn chiếm ưu thế về 

sức mạnh vật chất quân sự 

của trang bị vũ khí, phương 

tiện chiến đấu nhưng lại tiến 

hành một cuộc chiến tranh 

phi nghĩa, mà chính là những 

người “nông dân mặc áo 

lính” của một quân đội cách 

mạng và chính nghĩa, tuy 

thuộc “làn sóng văn minh 

thứ nhất”, với vũ khí thô sơ, 

trang bị lạc hậu, thiếu thốn 

nhưng lại chiếm ưu thế tuyệt 

đối về sức mạnh chính trị - 

tinh thần “nóp với giáo, chân 

đi không, mà lòng người 

giầu lòng vì nước”, biết phát 

huy vai trò nhân tố con 

người và sức mạnh tổng hợp 

của cả một dân tộc. 

Kết quả đó lại được 

lịch sử lặp lại một lần nữa 

trong cuộc đối đầu tiếp theo 

giữa dân tộc Việt Nam với 

đội quân xâm lược nhà nghề 

của đế quốc Mỹ - một đế 

quốc công nghiệp hiện đại 

bậc nhất thế giới. Mặc dù 

trang bị vũ khí, phương tiện 

chiến đấu của quân và dân ta 

trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước không 

còn thô sơ, thiếu thốn như 

trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp, nhưng 

so với trang bị vũ khí, kỹ 

thuật, phương tiện chiến đấu 

của quân đội Mỹ những năm 

sáu mươi, bảy mươi thì đó 

vẫn là một tương quan so 

sánh lực lượng vật chất quân 

sự có khoảng cách không 

nhỏ. 

Hiện nay, trước tốc độ 

phát triển rất nhanh của cuộc 

cách mạng khoa học - công 

nghệ, nhờ việc ứng dụng 

những thành tựu mới nhất 

của khoa học - công nghệ 

hiện đại, đặc biệt là công 

nghệ thông tin, công nghệ 

nano… vào lĩnh vực quân sự, 

quân đội của một số nước đế 

quốc - theo cách phân loại 

của nhà tương lai học 

A.Tốplơ - đã tiến đến trình 

độ của những quân đội thuộc 

“làn sóng văn minh thứ ba”, 

hay còn gọi là “quân đội tin 

học”, “quân đội high - tech” 

(công nghệ cao). Nhiều nội 

dung rất mới thuộc lĩnh vực 

chiến lược, chiến dịch, chiến 

thuật, kỹ thuật và nghệ thuật 

quân sự thuộc phạm trù 

“quân đội làn sóng văn minh 

thứ ba”,  “quân đội tin học”,  

“quân đội high - tech” không 

chỉ được đưa vào nội dung lý 

luận của những học thuyết 

quân sự mới mà còn được 

ứng dụng, triển khai từng 

bước trong thực tiễn hoạt 

động quốc phòng và quân sự, 

được thể nghiệm trong các 

cuộc chiến tranh bằng vũ khí 

công nghệ cao, khởi đầu từ 

cuộc chiến tranh vùng Vịnh 

Pécxích, qua cuộc chiến 

tranh Nam Tư, Áp-ga-ni-xtan 

đến cuộc chiến tranh ở  I-rắc 

gần đây. Thậm chí giới 

nghiên cứu chiến lược quốc 

phòng và quân sự  ở một số 

nước còn nhận định rằng 

hiện nay đã có đầy đủ những 

dấu hiệu về sự xuất hiện 

“một cuộc cách mạng quân 

sự mới” trên phạm vi toàn 

thế giới, trong đó những 

thành tựu mới nhất của khoa 

học - công nghệ hiện đại đã 

đóng vai trò là nền tảng vật 

chất cho sự phát triển của các 

học thuyết quân sự mới. 

Câu hỏi có tính thời sự 

đặt ra ở đây là: Trong điều 

kiện một nước nông nghiệp, 

với trình độ phát triển kinh tế 

- xã hội được xếp vào loại 

“kém phát triển” của thế 

giới, đang trong quá trình 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa để sau một thập 

kỷ rưỡi sẽ trở thành một 

nước công nghiệp (theo mục 

tiêu thời hạn được đề ra từ 

Nghị quyết Đại hội VIII là 

đến năm 2020), liệu chúng ta 

có thể chiến đấu và chiến 

thắng trong một cuộc chiến 

tranh chống xâm lược mà kẻ 

thù sử dụng phổ biến vũ khí 

công nghệ cao? 

Ngọn lửa của chủ 

nghĩa yêu nước Việt Nam 

được thắp sáng trước họa 

xâm lăng 60 năm trước từ 

“Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến” vẫn truyền lại 

cho hậu thế hôm nay một 

niềm tin vững chắc vào 

truyền thống yêu nước, ý chí 

“Không có gì quý hơn độc 

lập tự do”. Đó là những nhân 
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tố cơ bản tạo nên sức mạnh 

chính trị - tinh thần, ngọn 

nguồn sức mạnh chiến đấu 

và chiến thắng của dân tộc 

Việt Nam trong thời đại Hồ 

Chí Minh. Trong tình huống 

xấu nhất, buộc phải cầm 

súng chống kẻ thù xâm lược 

để bảo vệ nền độc lập, tự do 

của dân tộc, sức mạnh chính 

trị - tinh thần của nhân dân 

ta, dân tộc ta được đặt trên 

nền tảng vật chất của công 

cuộc đổi mới, dựa trên thế và 

lực của đất nước được tạo 

lập trong hai thập kỷ qua 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

sẽ là những yếu tố bảo đảm 

vững chắc cho cuộc chiến 

đấu bảo vệ Tổ quốc, đánh 

thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Công cuộc xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân 

vững mạnh trong sự nghiệp 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay đòi 

hỏi phải tiếp tục chú trọng 

xây dựng sức mạnh chính trị 

- tinh thần, phát huy vai trò 

nhân tố con người, đồng thời 

từng bước đẩy mạnh hiện đại 

hóa lực lượng quốc phòng, 

nâng cao sức mạnh chiến đấu 

của lực lượng vũ trang nhân 

dân và sức mạnh của nền 

quốc phòng toàn dân, toàn 

diện. 
 

Đại tá, TS. Nguyễn Xuân Thành 

Khoa Công tác Đảng, công tác 

chính trị Học viện Quốc phòng 

(tapchiqptd.vn  

Ngày 12/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 

TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM TRƯỚC YÊU CẦU MỚI 
 

Nhân dịp 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước Trần 

Đại Quang đã có bài viết “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới”. Xin trân trọng giới thiệu bài 

viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

   Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành 

di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, 

trọng nhân nghĩa, khoan dung, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, 

tâm hồn mỗi người con đất Việt, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại 

gia đình các dân tộc Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc ở 

nước ta bất luận trong hoàn cảnh nào, đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt lên 

mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. 

Ngay từ khi mới ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đại 

đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân 

tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc đã trở thành một trong những bài học kinh nghiệm lớn, là phương thức và cũng là 

điều kiện bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo 

vệ và phát triển đất nước trong mỗi giai đoạn cách mạng. Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng 

 

QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC  

VỀ XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 
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phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát thành tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và 

nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Văn 

kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng đã chỉ rõ: “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm 

năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một đất 

nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái 

với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân 

nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường 

quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc”. 

Từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, 

chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, trí thức, 

văn nghệ sỹ, người Việt Nam ở nước ngoài... nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhận thức và trách nhiệm 

của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong 

việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, 

đơn vị, địa phương ngày càng được coi trọng, có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các 

ngành đã hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại với nhân dân, 

kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của nhân dân để tham mưu 

với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách xử lý có hiệu quả những vấn đề liên quan 

trực tiếp đến đời sống người dân. Việc triển khai thực hiện nhiều chính sách, chương trình, mục 

tiêu đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ở các vùng đồng bào dân 

tộc được cải thiện rõ rệt; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát 

huy. Công tác vận động đồng bào có đạo, các tín đồ, chức sắc hưởng ứng tham gia các cuộc vận 

động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt được nhiều 

kết quả thiết thực. 

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, quyền làm chủ của nhân 

dân trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội từng bước được tăng cường; dân chủ đại 

diện, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân đẩy 

mạnh lao động, sản xuất, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương, chăm sóc thương binh, bệnh 

binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế 

trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, 

không ngừng củng cố và tăng cường “thế trận lòng dân”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. 

Việc tập hợp các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài với các hình 

thức đa dạng có bước phát triển mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân 

được mở rộng, vai trò và vị trí trong xã hội được nâng cao; nội dung, phương thức hoạt động 

được đổi mới, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng, quyền lợi của đoàn viên, hội viên, động viên, lôi 

cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; thu hút đồng bào ta ở nước 

ngoài đóng góp nhân lực, vật lực, tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu 



“Sáng mãi tinh thần - Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2016 19 

mạnh. Qua đó, đã tăng cường không khí dân chủ và sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện để 

các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. 

Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 

dân và vì nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đất nước ta đang 

đứng trước nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của nhân dân. Sự 

phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày càng gay gắt; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 

xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân... còn diễn biến phức tạp, gây bức 

xúc trong dư luận cùng với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang làm 

xói mòn lòng tin của nhân dân, trở thành thách thức đối với mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, 

Nhà nước với nhân dân. Thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc 

tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cần nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc xây 

dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc trong tư 

tưởng và thực hiện nhất quán trong hành động của từng cán bộ, đảng viên quan điểm mấu chốt: 

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân 

làm chủ; đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa 

các thành viên trong xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 

bảo đảm mỗi người dân đều sống trong môi trường an toàn, an ninh và được thụ hưởng những 

thành quả của công cuộc đổi mới. Nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt của tất cả các cấp, các ngành 

là tập hợp, động viên được mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài 

không ngừng đoàn kết, nỗ lực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. 

Tiếp tục thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành 

những chính sách, quy chế, quy định cụ thể để nhân dân phát huy quyền làm chủ trên thực tế và 

thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Xây dựng cơ chế, chính sách 

và các hình thức tổ chức để nhân dân được phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính 

đáng, mang lại lợi ích cho mình và cho đất nước. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

“gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, gương mẫu, tận tụy với công 

việc, nói đi đôi với làm, thực sự là công bộc của nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong 

Đảng và trong bộ máy công quyền trên cơ sở làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hành vi 

coi thường và làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, xử lý nghiêm minh theo 

quy định của pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Kiên quyết, kiên trì 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 

XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

(Khóa XII), xây dựng các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh. 
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Cấp ủy, chính quyền các cấp cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, mở rộng và 

nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm công dân, đạo đức xã hội, đạo 

đức nghề nghiệp, xây dựng sự đồng thuận xã hội và đề cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, ý chí 

tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và 

phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của 

nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội; huy động 

sức dân đi đôi với bồi dưỡng sức dân; phát huy dân chủ gắn liền với giữ nghiêm kỷ cương, phép 

nước, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, 

đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân; hướng hoạt động 

nhiều hơn về cơ sở, đến từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận 

động và giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở từng cộng 

đồng dân cư. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ 

động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thường xuyên đối thoại, lắng 

nghe, tiếp thu, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng 

của người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đất đai, môi 

trường...; xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; giải quyết ổn định những vụ 

việc khiếu kiện đông người, không để kéo dài, phức tạp. Chủ động đấu tranh phản bác các luận 

điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động chống phá khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc hòng chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện những chính sách đã có và nghiên cứu ban hành 

những chính sách mới để đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc và nhiệm vụ công tác dân 

tộc trong giai đoạn mới. Giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và tri ân 

những người có công với nước; tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và 

đồng bào có đạo, qua đó tăng cường sự đồng thuận giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo 

và những người không tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có các tín ngưỡng, tôn giáo khác 

nhau; đồng thời, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện, hành vi tà đạo, mê tín, dị đoan, lợi 

dụng tôn giáo làm phương hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. 

Nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong 

việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo. Đa dạng hóa các 

hình thức tập hợp, động viên nhân dân đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện 

vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; đồng 

thời làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây 

dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, 

phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trân 

trọng, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của nhân dân, biểu dương kịp thời những tấm gương 

người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Có chính sách động viên, bồi dưỡng, 

hướng dẫn và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo 

trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an 
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ninh, trật tự trên địa bàn. Quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động và có chính 

sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước 

giàu mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam; khen thưởng, động 

viên kịp thời những người có thành tích tiêu biểu, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan 

chức năng nước sở tại có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào. 

Sức mạnh của Đảng chính là mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Do 

vậy, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải hợp với 

lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân, phải làm cho nhân dân 

hiểu, thấm nhuần, biến thành ý chí và hành động của toàn dân và đi vào cuộc sống. Sứ mệnh 

của Đảng và của cả hệ thống chính trị là phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng 

cao tầm trí tuệ, sức chiến đấu để tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tạo thành sức mạnh vững chắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 
 

                                                                             GS. TS. Trần Đại Quang 
                                                 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
                                                                            (qdnd.vn - Ngày 31/8/2016) 
 

 
 

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng 

sản Việt Nam bao gồm hệ thống quan 

điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây 

dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 

giai đoạn mới. Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc, Nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh: 

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định để 

phát triển đất nước”. Đây là cơ sở để toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và 

triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Xuất phát từ tình hình thế giới, khu vực 

và thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quan 

điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới có sự phát triển với nhiều nội dung 

mới, sâu sắc và toàn diện. Nội hàm cốt lõi 

của bảo vệ Tổ quốc là: Bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc gắn chặt với bảo vệ Đảng, Nhà 

nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; 

giữ vững môi trường hòa bình ổn định để 

phát triển đất nước. Điều này không chỉ thể 

hiện tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc 

trong bối cảnh quốc tế và trong nước có 

những thay đổi nhanh chóng, đan xen cả thời 

cơ và thách thức, mà còn biểu thị rõ quyết 

tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam 

hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. 

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn 

mạnh mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an 

ninh: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp 

của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, 

tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của 

cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu 

tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 

bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ 

xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo 

vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn 
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hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, 

ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội”. Đó là cơ sở định hướng để các 

cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện 

có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. 

Trong mục tiêu trọng yếu, Đảng ta cũng thể 

hiện nhiều quan điểm mới: “Tranh thủ tối đa 

sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, 

kiên quyết, kiên trì đấu tranh”, “bảo vệ công 

cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân 

tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc”. Nội dung 

quan điểm có sự phát triển so với các kỳ đại 

hội trước, thể hiện sâu sắc tư duy phát triển 

của Đảng ở tầm chiến lược đối với nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nếu ở 

Đại hội XI, quan điểm của Đảng mới chỉ 

dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục tinh 

thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm 

bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia thì tại Đại 

hội XII, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền 

kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu, 

rộng; sự giao thoa, giao lưu văn hóa giữa các 

quốc gia, dân tộc ngày càng nhiều; sự phát 

triển của hệ thống thông tin, nhất là Internet 

làm cho cộng đồng các quốc gia xích lại gần 

nhau hơn, thì sự xâm lăng văn hóa theo đó 

cũng ngày càng lớn. Bởi vậy, quan điểm của 

Đảng là bảo vệ Tổ quốc phải toàn diện, trong 

đó có bảo vệ nền văn hóa Việt Nam - nền văn 

hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bởi lẽ, 

văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của 

xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng để 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Điểm mới nữa là, tại Đại hội XII, Đảng 

ta có tầm nhìn sâu, rộng hơn về không gian 

và thời gian bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh 

thế giới, khu vực, nhất là biển Đông có nhiều 

diễn biến phức tạp mới rất khó đoán định, 

không thể giải quyết thỏa đáng những tranh 

chấp trong một sớm, một chiều, nên Đảng ta 

xác định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo 

vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, 

Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 

nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội. Củng cố, tăng cường quốc 

phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 

đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, 

binh chủng, lực lượng”. Theo đó, các cấp, 

các ngành, các lực lượng, nhất là quân đội 

nhân dân và công an nhân dân cần chủ động 

xác định giải pháp triển khai thực hiện thắng 

lợi chủ trương của Đảng. Trên cơ sở nhiệm 

vụ tổng quát, Đại hội XII xác định rõ trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như 

nhiệm vụ cụ thể của mỗi lực lượng đối với 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh: “Củng cố quốc 

phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ 

trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà 

nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, 

trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân 

dân là nòng cốt”. Nhiệm vụ này đã được các 

kỳ đại hội trước đề cập đến, nhưng chưa thật 

rõ như Đại hội XII của Đảng - “là nhiệm vụ 

trọng yếu, thường xuyên”. 

Trước sự phát triển của khoa học công 

nghệ, các loại hình chiến tranh: Truyền thống 

và phi truyền thống; sự chống phá quyết liệt 

của các thế lực thù địch đối với quân đội 

nhân dân và công an nhân dân, Đảng ta chủ 

trương: “Xây dựng quân đội nhân dân, công 

an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại 

hóa một số quân chủng, binh chủng, lực 

lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất 

lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt 

đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà 

nước và nhân dân”. Trong khi các thế lực tập 

trung đấu tranh đòi “phi chính trị hóa” quân 
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đội nhân dân và công an nhân dân thì quan 

điểm của Đảng chú trọng xây dựng quân đội 

và công an “vững mạnh về chính trị”, “tuyệt 

tối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân 

dân” là yếu tố tiên quyết để quân đội và công 

an luôn là lực lượng tin cậy, công cụ sắc bén 

của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với 

đó, “Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng 

đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác 

chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững 

chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi 

tình huống”. Quan điểm xây dựng quân đội 

nhân dân và công an nhân dân thể hiện rõ 

tính định hướng chiến lược của Đảng ta về 

nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh 

chiến đấu, nhằm đảm bảo cho lực lượng nòng 

cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 

luôn chủ động trước mọi tình huống, không 

để Tổ quốc bị bất ngờ. 

Đại hội XII, Đảng ta khẳng định tăng 

cường tiềm lực quốc phòng và an ninh là 

phải tập trung mọi nguồn lực của cả hệ thống 

chính trị xây dựng “thế trận quốc phòng toàn 

dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”. 

Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng 

vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân và nền an ninh nhân dân”. Để làm thất 

bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch, quan điểm mới của Đảng chỉ 

rõ: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm 

mưu, hoạt động chống phá của các thế lực 

thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông 

tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội 

phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với 

các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi 

truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông 

tin, an ninh mạng”. Đặc biệt, tại Đại hội này, 

Đảng ta có quan điểm: “Giải quyết những bất 

đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình 

trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”. Đây 

là một chủ trương đúng, phù hợp với xu thế 

thời đại và cộng đồng quốc tế. Đồng thời, 

làm thất bại mọi chiêu bài của các thế lực thù 

địch hòng lợi dụng lòng yêu nước, kích động 

các tầng lớp nhân dân đi ngược lại đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước. Cùng với việc thể hiện 

nhất quán quan điểm “Kết hợp chặt chẽ kinh 

tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh 

và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, 

xã hội”, Đảng ta nhấn mạnh phải “Khắc phục 

triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết 

hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh tại các 

địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược”; “Có kế 

sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, 

xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa 

phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, 

nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra 

đột biến”. Đây vừa là quan điểm mới, vừa là 

định hướng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quan 

điểm của Đảng là “Phát huy sức mạnh của 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ 

thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước 

quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt”. 

Đồng thời định hướng rõ: “Phát huy mạnh 

mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo 

của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt 

Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; 

tôn trọng những điểm khác biệt không trái 

với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề 

cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, 

nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết 

mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, 

tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân 

với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Quan điểm 
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mới của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc là 

phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm 

năng sáng tạo của nhân dân trong việc quyết 

định những vấn đề lớn của đất nước; bảo 

đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về 

nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây là 

quan điểm nhất quán của Đảng về nguồn lực, 

sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới. 
 

Đại tá, PGS, TS. Trần Nam Chuân 
(tapchiqptd.vn - Ngày 21/7/2016)

 

 
 

XÂY DỰNG THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 

VỮNG CHẮC THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG 
 

Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 

tình hình mới, Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường tiềm lực quốc 

phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân 

vững chắc”. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta, đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu 

của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cần được quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả. 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà 

nước, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân, sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã đạt những thành quả quan trọng. Trong đó, nổi 

bật là: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo 

môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đặc biệt, “Thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, củng cố, nhất là trên 

các địa bàn chiến lược quan trọng”. Việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và tăng cường tiềm 

lực quốc phòng trên địa bàn cả nước theo ý định chiến lược được thực hiện tốt, nâng cao đáng 

kể khả năng phòng thủ của đất nước, đảm bảo đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hành động 

của các thế lực thù địch xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Lực lượng trên các hướng chiến lược được bố trí, điều chỉnh hợp lý. Hệ thống công trình phòng 

thủ được triển khai theo quy hoạch, kế hoạch thống nhất, tập trung cho địa bàn chiến lược trọng 

điểm. Đề án Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo được triển khai tích cực, góp phần hoàn chỉnh thế trận của từng địa phương, từng 

quân khu và cả nước. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) tiếp tục được đẩy mạnh, đi 

vào chiều sâu, đảm bảo đủ sức tự giải quyết các tình huống quốc phòng, an ninh trên từng địa 

bàn. 

Tuy nhiên, việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” còn những hạn chế, bất 

cập, chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Đáng chú ý là, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên 

về nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân chưa đầy đủ, dẫn tới trách nhiệm chưa cao 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; sự kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 

với kinh tế trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở một số địa phương chưa 

được coi trọng và đưa vào quy hoạch, kế hoạch; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực 
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lượng chưa thường xuyên, chặt chẽ; đầu tư các nguồn lực cho xây dựng thế trận tuy đã được 

quan tâm, nhưng hiệu quả còn thấp, v.v… Những hạn chế, yếu kém trên phần nào đã ảnh hưởng 

đến kết quả xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương 

cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục triệt để. 

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế 

lớn, nhưng sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ 

trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can 

thiệp, lật đổ có chiều hướng gia tăng. Các nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược, vừa cạnh tranh, 

vừa kiềm chế lẫn nhau. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục 

phát triển năng động, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức cả bên trong và bên ngoài; 

tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ trên biển Đông diễn ra gay gắt, lâu dài, phức tạp hơn. Ở trong 

nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” nội bộ, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Trong bối cảnh đó, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho 

phát triển đất nước, phải không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng 

thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung, giải 

pháp cơ bản sau: 

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong tình 

hình mới. 

Qua các kỳ đại hội, nhất là tại Đại hội XII, quan điểm của Đảng ta về xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân có sự bổ sung, phát triển theo hướng ngày càng hoàn thiện, phù hợp với 

khả năng thực tế của đất nước và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điểm 

mới nổi bật của quan điểm đó là, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải bảo đảm vững 

chắc toàn diện, thực sự là một thành tố quan trọng của nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu 

cầu ngăn ngừa và đẩy lùi chiến tranh từ sớm, từ xa, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ 

xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước. Quan điểm đó còn 

thể hiện tập trung ở chỗ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải gắn với xây dựng thế trận 

an ninh nhân dân vững chắc ở từng khu vực, trên từng địa bàn và cả nước; lực lượng xây dựng 

thế trận đồng thời cũng là lực lượng của thế trận quốc phòng toàn dân là toàn Đảng, toàn dân và 

toàn quân, trong đó lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc sẽ thiết thực tăng cường tiềm lực, sức mạnh 

tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Vì thế, xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân là yêu cầu khách quan, vừa mang tính cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài 

của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Điều quan trọng trước hết và trên hết là cán bộ, đảng 

viên và nhân dân phải quán triệt sâu sắc quan điểm trên của Đảng. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân nói riêng. Cần thấy rằng, có quán triệt sâu, nhận thức đầy đủ, thì mới nêu cao được 

trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đạt được mục 

tiêu, yêu cầu đề ra. 
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Hai là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng 

để tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở từng địa 

bàn và trên cả nước. 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là vấn đề hệ trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, 

do đó cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn 

dân, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân, nhất là quân đội nhân dân làm nòng cốt. Xuất phát từ 

đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, thế trận quốc phòng toàn dân là 

thế trận tổng hợp được xây dựng và từng bước hoàn thiện ngay từ thời bình, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình; đồng thời, sẵn sàng chuyển hóa thành thế trận chiến tranh 

nhân dân khi đất nước có chiến tranh. Để đạt được mục tiêu trên, vấn đề mấu chốt là phải phát 

huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và mọi nguồn lực cho xây dựng thế trận; trong đó, 

nội lực là chủ yếu. Cùng với đó, cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả của các 

cấp, từ Trung ương đến địa phương theo kế hoạch thống nhất. Sự phối hợp đó phải được thể 

hiện ở tầm chiến lược, cả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh,... đặc 

biệt là phối hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ. Bởi lẽ, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) 

là nền tảng, cơ sở của thế trận quốc phòng toàn dân, được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh 

tế, văn hóa, xã hội, quân sự, an ninh, v.v… Các khu vực phòng thủ đó tạo thành thế trận liên 

hoàn, vững chắc trong thế trận phòng thủ của quân khu và cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến. Vì thế, các địa phương cần tiếp tục quán triệt 

và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Nghị định 

152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Tập trung xây dựng thế trận 

quân sự của khu vực phòng thủ; trọng tâm là xây dựng các công trình quốc phòng, như: Khu 

vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật và sở 

chỉ huy các cấp. Quá trình xây dựng phải tận dụng hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương, tích 

cực cải tạo địa hình, kết hợp với làm mới công sự, trận địa theo phương án, kế hoạch, tạo thành 

thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng thủ trong chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc. 

Quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân cần thấu suốt quan điểm của Đảng về 

kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Việc kết hợp đó phải được thể hiện 

ngay trong quy hoạch tổng thể của địa phương; đề án, kế hoạch phát triển của từng ngành, nhằm 

đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng. Với 

vai trò là lực lượng nòng cốt, quân đội nhân dân cần phải tích cực tham gia xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân trên các địa bàn, nhất là ở các địa bàn biên giới, hải đảo; đồng thời, chú 

trọng điều chỉnh bố trí lực lượng trên các hướng, địa bàn chiến lược, nhằm không ngừng nâng 

cao khả năng phòng thủ đất nước. Cơ quan quân sự các cấp cần đề cao trách nhiệm, chủ động 

tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Đồng thời, cần thực hiện tốt chức năng thẩm định về mặt 

quốc phòng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, không để ảnh hưởng đến thế trận quốc phòng. 

Trong thế trận chung của cả nước, cần đặc biệt quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng ở 

vùng biên giới, biển, đảo - “phên dậu” của đất nước. Tiếp tục phát huy hiệu quả các khu kinh tế 

- quốc phòng do các đơn vị quân đội triển khai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, góp 
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phần tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng 

biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng phục vụ phát 

triển kinh tế, đời sống của nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết, nhất là trên tuyến 

ven biển, cảng biển, các công trình trên đảo, v.v… Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách tiếp 

tục thực hiện các dự án tổ chức đưa nhân dân ra vùng biên giới, hải đảo, kết hợp với đẩy mạnh 

phát triển các trung tâm kinh tế biển, mở rộng ngành nghề nuôi trồng thủy sản trên biển, xây 

dựng hệ thống cơ sở dịch vụ hậu cần trên các đảo, đáp ứng nhu cầu hoạt động của các lực lượng 

trên các vùng biển, đảo xa bờ. 

Ba là, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn chặt với thế trận an 

ninh nhân dân, đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. 

Quốc phòng và an ninh là hai lĩnh vực trọng yếu, liên quan và tác động trực tiếp đến bảo 

vệ Tổ quốc, mà cốt lõi là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ 

Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó việc xây dựng, củng cố thế trận 

quốc phòng toàn dân phải gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng quân đội 

và công an cần có sự phối hợp chặt chẽ cả trong xây dựng, bố trí lực lượng và hoạt động thực 

hiện nhiệm vụ, tạo thành thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, nhằm xử lý 

thắng lợi mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đặc biệt, trong tình hình phức tạp 

hiện nay, lực lượng quân đội và công an - công cụ bạo lực chủ yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước, 

nhân dân và chế độ - phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, làm nòng cốt cho toàn dân đấu tranh 

làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. 

Trên các địa bàn biên giới, biển đảo, còn phải thực hiện tốt sự kết hợp giữa thế trận quốc phòng 

toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng 

hợp để bảo vệ vững chắc biên cương, biển, đảo của Tổ quốc. 

Tự hào với truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân, 

trong thời gian tới, hai lực lượng cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 

12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. 

Trong đó, hai bộ tập trung phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ 

gìn an ninh trật tự trên các địa bàn nội địa và khu vực biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; phối 

hợp trao đổi nghiệp vụ trong huấn luyện, đào tạo cán bộ; tổ chức diễn tập phòng, chống khủng 

bố, cứu hộ, cứu nạn; triển khai các phương án bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng của đất nước 

và phối hợp trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, v.v… Thông qua sự phối 

hợp đó để đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân “cách mạng, chính quy, 

tinh nhuệ, từng bước hiện đại” như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định. Trên cơ sở 

đó, từng lực lượng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin cậy của 

Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Bốn là, thường xuyên chăm lo củng cố “thế trận lòng dân”, làm nền tảng vững chắc 

để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. 

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh “thế trận lòng dân” là thành 

trì vững chắc nhất trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Đó cũng là quan điểm, tư tưởng, kế sách 

giữ nước mang tính truyền thống của dân tộc Việt Nam. Dân an thì nước thịnh, dân bất an thì 
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nước suy, đó là quy luật. Kế thừa tư tưởng giữ nước của các bậc tiền nhân, đồng thời cũng là 

bài học kinh nghiệm quý của dân tộc, Đảng ta thường xuyên coi trọng xây dựng “thế trận lòng 

dân” vững chắc bằng nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp đồng bộ, phù hợp điều kiện cụ 

thể của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng khẳng định: 

“Xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, 

trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là nòng cốt”. Tiếp đó, Nghị quyết Đại hội XII 

nhấn mạnh: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân và nền an ninh nhân dân”. Như vậy, có thể thấy, quan điểm của Đảng ta về xây dựng 

“thế trận lòng dân” là nhất quán, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong thời gian tới, chúng ta cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng, 

đẩy mạnh xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân 

và nền an ninh nhân dân. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đó, cần phải có sự vào cuộc với trách 

nhiệm cao nhất của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng, trong đó quân đội 

nhân dân và công an nhân dân giữ vai trò quan trọng. Trước hết, phải chăm lo, cải thiện nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách và đồng bào dân 

tộc, tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có nhiều khó khăn. Đồng thời, phải chú 

trọng mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở sơ sở; mọi hoạt động của cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể,… phải vì nhân dân, lắng nghe nhân dân, quan tâm đến nguyện vọng chính 

đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết tốt những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, không 

ngừng tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, 

Nhà nước và chế độ. Cùng với đó, phải tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt và 

thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, 

trong bối cảnh phức tạp hiện nay, phải tuyên truyền cho nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn 

“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, để trên cơ sở đó nâng cao cảnh giác, không những 

không bị lợi dụng kích động xúi giục, mà còn chủ động tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm 

mưu và hành động chống phá của chúng ngay từ cơ sở. 

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”, quân đội nhân dân cần tiếp tục 

nêu cao trách nhiệm, chủ động tham gia bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Các 

đơn vị bộ đội chủ lực, cơ quan quân sự địa phương, bộ đội biên phòng cần thực hiện tốt chức 

năng đội quân công tác, đẩy mạnh công tác dân vận theo Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương (Khóa XI) và Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “tăng 

cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới”. Trong đó, tích cực tham 

gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển sản xuất, “xóa đói giảm nghèo”, xây dựng 

nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 

và hành động chống phá của các thế lực thù địch trên các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược 

trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Qua đó, tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống, phẩm 

chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ quân - dân, tạo dựng niềm tin của nhân 

dân đối với quân đội, với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. 
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Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự 

nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của nhân 

dân ta hiện nay nói riêng được tiến hành trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, có 

nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Thuận lợi cơ bản là, thế trận quốc phòng toàn 

dân đã được triển khai xây dựng từ nhiều năm; ngày càng được củng cố vững chắc, tạo cơ sở, 

nền tảng và tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn quý. Nền kinh tế đất nước được phục 

hồi đà tăng trưởng, tạo nguồn lực mới về cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng dồi dào cho xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Chính trị - xã hội ổn định, nhân dân đồng thuận với quan 

điểm, chủ trương của Đảng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, đối ngoại được mở rộng, 

sức mạnh tổng hợp của đất nước không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang 

đối mặt với những khó khăn cả chủ quan và khách quan, cùng với đó là mâu thuẫn giữa mục 

tiêu, yêu cầu cao với thực lực còn hạn chế trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. 

Vì thế, để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân 

dân trong tổng thể nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 

thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân. Đây vừa là nguyên tắc vừa là nhân tố đảm bảo cho việc xây dựng thế trận đạt được chất 

lượng, hiệu quả mong muốn. Sự lãnh đạo của Đảng phải đảm bảo toàn diện, tập trung vào 

những trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày 

càng vững chắc, nhất là trên các địa bàn xung yếu về quốc phòng, các hướng chiến lược, nâng 

cao khả năng phòng thủ đất nước, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, trạng thái khẩn cấp về quốc 

phòng và chiến tranh. Cùng với việc tiếp tục vận hành hiệu quả cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân từ Trung ương đến địa phương, cần nghiên cứu 

hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quốc phòng, bảo đảm tính đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý 

thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này trong thời gian tới. Cấp ủy, chính quyền địa 

phương và các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cần phát huy vai trò tham mưu của cơ quan 

quân sự trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

theo kế hoạch đã xác định, đảm bảo phù hợp với khả năng thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ của địa 

phương, ngành, đoàn thể. 
 

                                                          Đại tướng Ngô Xuân Lịch 

          Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

                                                      (tapchiqptd.vn - Ngày 05/7/2016) 
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ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH 

BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

Trong những năm gần 

đây, lợi dụng xu thế toàn cầu 

hóa kinh tế thế giới và cuộc 

cách mạng khoa học - công 

nghệ, nhất là tin học đang 

phát triển mạnh mẽ cùng với 

những khó khăn, thách thức 

nảy sinh do tác động tiêu cực 

của cuộc khủng hoảng kinh 

tế - tài chính toàn cầu và 

những diễn biến phức tạp 

mới trong tranh chấp chủ 

quyền biển Đông, các thế lực 

thù địch ngày càng ráo riết 

đẩy mạnh chiến lược “diễn 

biến hòa bình” chống phá 

cách mạng nước ta. Những 

phần tử cơ hội chính trị ở 

trong nước hùa theo những 

luận điểm sai trái của địch, ra 

sức công kích Đảng và chế 

độ xã hội chủ nghĩa. 

 “Diễn biến hòa bình” 

là chiến lược cơ bản nhằm lật 

đổ chế độ chính trị của các 

nước tiến bộ, trước hết là các 

nước xã hội chủ nghĩa từ bên 

trong bằng biện pháp phi 

quân sự do chủ nghĩa đế 

quốc và các thế lực phản 

động tiến hành. 

“Diễn biến hòa bình” là 

bộ phận quan trọng trong 

chiến lược toàn cầu phản 

cách mạng của chủ nghĩa đế 

quốc và các thế lực thù địch 

nhằm xóa bỏ các nước xã hội 

chủ nghĩa và phong trào độc 

lập dân tộc trên thế giới. 

Chúng sử dụng mọi thủ đoạn 

kinh tế, chính trị, tư tưởng, 

văn hóa, đối ngoại, an 

ninh… để phá hoại, làm suy 

yếu từ bên trong các nước xã 

hội chủ nghĩa; kích động các 

mâu thuẫn trong xã hội, tạo 

ra các lực lượng chính trị đối 

lập núp dưới chiêu bài tự do, 

dân chủ, nhân quyền, tự do 

tôn giáo, sắc tộc, khuyến 

khích tư nhân hóa về kinh tế 

và đa nguyên chính trị, làm 

mơ hồ giai cấp và đấu tranh 

giai cấp trong nhân dân lao 

động. Khích lệ lối sống tư 

sản và làm phai nhạt mục 

tiêu, lý tưởng xã hội chủ 

nghĩa ở một số bộ phận sinh 

viên; triệt để khai thác và lợi 

dụng những khó khăn, sai sót 

của Đảng, Nhà nước xã hội 

chủ nghĩa trên lĩnh vực đời 

sống xã hội, tạo nên sức ép, 

từng bước chuyển hóa và 

thay đổi đường lối chính trị, 

chế độ xã hội theo quỹ đạo 

chủ nghĩa tư bản. 

Bạo loạn lật đổ là hành 

động chống phá bằng bạo lực 

do lực lượng phản động hay 

lực lượng li khai, đối lập 

trong nước hoặc cấu kết với 

nước ngoài tiến hành gây rối 

an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội hoặc lật đổ chính 

quyền ở địa phương hay 

Trung ương thông qua các 

hình thức như bạo loạn chính 

trị, bạo loạn vũ trang, bạo 

loạn chính trị kết hợp vũ 

trang. 

Bên cạnh đó, nhằm 

mục tiêu “chuyển hóa” niềm 

tin của nhân dân, chúng 

thường xuyên theo dõi mọi 

diễn biến đời sống chính trị, 

kinh tế và xã hội của nước ta, 

chúng nghiên cứu, tổng hợp 

có hệ thống mọi vấn đề; tận 

dụng triệt để những nhận 

định hạn chế, yếu kém, sơ hở 

trên các mặt, nhất là về chính 

trị, kinh tế, an sinh xã hội, 

quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại qua các báo cáo chính 

thức của các cấp lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, 

địa phương… được các thế 

lực thù địch xem đó là điểm 

tựa, “chứng minh” cho 

những quan điểm, chính 

kiến, nhận định sai lầm của 

chúng. Để tăng “hiệu quả”, 

chúng luôn đan cài những tư 

tưởng, quan điểm mácxít - 

giả danh mácxít, đúng - sai 

lẫn lộn, làm cho người đọc 

mất phương hướng, không 

phân biệt được ngay - gian, 

chính - tà. Ví như: Trích dẫn 

một cách cắt xén, nửa vời 

những quan điểm của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh để đối lập, bác 
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bỏ, phủ nhận hệ thống đường 

lối, quan điểm của Đảng, 

chính sách, luật pháp của 

Nhà nước ta, nhằm bác bỏ, 

phủ nhận luôn cả chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh; hướng lái người 

đọc theo định hướng tư 

tưởng của chúng, mà thực 

chất chỉ là những tư tưởng 

hận thù dân tộc, dân tộc cực 

đoan hay dân chủ tư sản 

phản động. Mục tiêu của 

chúng nhằm: 

Một là, xóa bỏ chủ 

nghĩa Mác - Lênin để thay 

thế bằng hệ tư tưởng tư sản 

trong các nước xã hội chủ 

nghĩa. Các nhà lý luận của 

chiến lược “diễn biến hòa 

bình” cho rằng, tư tưởng là 

lĩnh vực có tầm quan trọng 

hàng đầu, vì vậy, mục tiêu 

phải đạt tới là tước bỏ vũ khí 

tư tưởng của đối phương và 

coi đó là khâu đột phá của 

chiến lược “diễn biến hòa 

bình”. 

Hai là, xóa bỏ sự lãnh 

đạo của đảng cộng sản, thực 

hiện đa nguyên chính trị, đa 

đảng đối lập trong các nước 

xã hội chủ nghĩa. Luận điệu 

được sử dụng thường xuyên 

là đảng cộng sản độc quyền 

lãnh đạo là “độc tài”, là “bóp 

nghẹt dân chủ”, vì thế phải 

thay thế bằng chế độ chính 

trị đa đảng! Từ đó, tìm mọi 

cách nhen nhóm các lực 

lượng phản động chống đối, 

cơ hội chính trị trong các 

nước xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, gây mất ổn định 

về chính trị trong các nước 

xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn 

thường xuyên được sử dụng 

là lợi dụng, kích động những 

vấn đề “dân chủ”, “nhân 

quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” 

để gây mâu thuẫn nội bộ, phá 

vỡ sự đồng thuận xã hội và 

khi có thời cơ lôi kéo một bộ 

phận quần chúng vào các 

cuộc bạo loạn chính trị. 

Bốn là, làm suy yếu, 

chệch hướng phát triển của 

nền kinh tế, tiến tới chi phối, 

lũng đoạn, khống chế kinh 

tế. 

Năm là, chuyển hóa 

văn hóa, đạo đức, lối sống xã 
hội chủ nghĩa theo quỹ đạo 

và các giá trị phương Tây, từ 

đó làm biến đổi theo chiều 

hướng tiêu cực và tha hóa 

con người, dẫn tới biến chất 

cả một xã hội. 

Sáu là, “phi chính trị 

hóa” để vô hiệu hóa quân đội 

và công an. 

Nhận rõ bản chất, mục 

đích phá hoại của các thế lực 

thù địch, Đảng, Nhà nước ta 

đã đề ra các quan điểm, giải 

pháp nhằm chống lại âm mưu 

phá hoại của các thế lực thù 

địch. Cụ thể: 

Quan điểm chỉ đạo của 

Đảng: Đấu tranh chống “diễn 

biến hòa bình” là một cuộc đấu 

tranh giai cấp, đấu tranh dân 

tộc gay go, quyết liệt, lâu dài 

và phức tạp trên mọi lĩnh 

vực. Chống “diễn biến hòa 

bình” là cấp bách hàng đầu 

trong các nhiệm vụ quốc 

phòng - an ninh hiện nay để 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa. Phát huy sức 

mạnh tổng hợp của khối đại 

đoàn kết toàn dân, của hệ 

thống chính trị, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong đấu tranh chống 

“diễn biến hòa bình”. 

Phương châm tiến 

hành: Chủ động, khôn khéo, 

kiên quyết xử lý tình huống 

và giải quyết hậu quả khi có 

bạo loạn xảy ra, giải quyết 

các vụ gây rối, không để phát 

triển thành bạo loạn. Xây 

dựng tiềm lực đất nước vững 

mạnh, tranh thủ sự ủng hộ 

của nhân dân trong nước và 

quốc tế, kịp thời làm thất bại 

âm mưu, thủ đoạn chống phá 

của kẻ thù đối với cách mạng 

Việt Nam. 

Giải pháp nâng cao 

hiệu quả và vai trò lãnh đạo 

của Đảng trong công cuộc 

đấu tranh chống các thế lực 

thù địch: 

- Tiếp tục giữ vững, 

củng cố và nâng cao niềm tin 

về mục tiêu lý tưởng cách 

mạng. Phải nhận thức rõ 

trong quá trình đấu tranh tư 

tưởng, đấu tranh và đi lên 

của sự nghiệp cách mạng, 

bên cạnh những ưu điểm là 

cơ bản, tất yếu không tránh 
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khỏi những sai lầm, vấp váp, 

khuyết điểm. Trách nhiệm 

chính trị lúc này hơn lúc nào 

hết phải tích cực nghiên cứu, 

đề cao trách nhiệm tham gia 

những ý kiến xác đáng, mang 

tính xây dựng cho Đảng, cho 

đường lối, nghị quyết của 

Đảng. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền 

giáo dục nâng cao nhận thức 

cách mạng trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về quan 

điểm, chính sách dân tộc, tôn 

giáo của Đảng và Nhà nước ta. 

Nhận thức là cơ sở của hành 

động, nhận thức đúng dẫn đến 

hành động đúng đắn và ngược 

lại. Do đó, cần phải đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền 

giáo dục nâng cao nhận thức 

trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, đồng thời triển 

khai thực hiện đúng đắn 

quan điểm, chính sách dân 

tộc, tôn giáo của Đảng và 

Nhà nước nhằm khơi dậy 

truyền thống yêu nước, lòng 

tự tôn dân tộc, tự hào về 

thành tựu to lớn do Đảng, 

Nhà nước, nhân dân lao động 

sáng tạo ra trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

xã hội chủ nghĩa. 

- Tiếp tục củng cố “thế 

trận”, tổ chức lực lượng đấu 

tranh kịp thời, sắc bén và 

hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo 

thống nhất của Đảng, các cấp 

ủy Đảng cần chủ động xây 

dựng kế hoạch, nội dung đấu 

tranh trọng tâm, sát với sự 

chỉ đạo của trên; dự báo kịp 

thời với sự phát triển của tình 

hình; phát huy triệt để các 

lực lượng tinh nhuệ, thiện 

chiến, các chuyên gia khoa 

học hàng đầu, đội ngũ cán bộ 

đầu ngành, các nhà khoa học, 

nhà báo và đông đảo các 

cộng tác viên nhiệt huyết và 

bản lĩnh cùng tham gia đấu 

tranh. 

- Giữ vững nguyên tắc 

sinh hoạt Đảng, chấp hành 

nghiêm nguyên tắc tập trung 

dân chủ, ý thức tổ chức kỷ 

luật, nêu cao tinh thần tự phê 

bình và phê bình, giữ vững 

sự đoàn kết, thống nhất trong 

Đảng, kỷ cương của Đảng; 

thực hiện tốt những điều quy 

định đảng viên không được 

làm. Dân chủ thảo luận, tham 

gia đóng góp ý kiến cho 

Đảng là quyền lợi, là trách 

nhiệm của mọi người; tuy 

nhiên, phải thực sự làm chủ 

trong thực hiện quyền lợi và 

nghĩa vụ. 

- Chủ động định hình, 

thiết lập hệ thống khung lý 

luận, luận cứ, luận điểm đấu 

tranh tư tưởng, lý luận khoa 

học, sẵn sàng tuyên truyền và 

đáp trả những quan điểm, tư 

tưởng thù địch. Đây là việc 

làm cấp bách hiện nay, cần 

có sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng 

suốt, tập trung, thống nhất từ 

Trung ương, bộ, ngành liên 

quan đến các cơ quan nghiên 

cứu và các nhà khoa học. 

Các cơ quan khoa học, các 

học viện, nhà trường hàng 

đầu về khoa học xã hội và 

nhân văn trong cả nước phải 

là lực lượng tiên phong, nòng 

cốt trong việc nghiên cứu, 

tham mưu cho Đảng, Nhà 

nước để xác lập hệ thống các 

luận cứ đấu tranh tư tưởng, 

lý luận chính xác, thống 

nhất; đồng thời giáo dục, 

tuyên truyền trong các cơ 

quan, đơn vị, tạo dựng một 

hệ thống cán bộ chuyên 

trách, sắc sảo về đấu tranh và 

hiệu quả trong tuyên truyền, 

giáo dục quần chúng.  

- Đẩy mạnh công tác 

quản lý Nhà nước về báo chí 

và tuyên truyền. Có biện 

pháp quản lý chặt chẽ mạng 

Internet, ngăn ngừa các trang 

mạng độc hại kết hợp với 

tăng cường mở mới, đa dạng 

các trang mạng, báo chí có 

nội dung đấu tranh tư tưởng, 

lý luận của ta. Đây là một nội 

dung, biện pháp quản lý Nhà 

nước đặc biệt quan trọng, 

nhằm ngăn chặn tận “gốc” 

nguồn tuyên truyền, phát tán 

những tư tưởng, quan điểm 

sai trái, thù địch; quản lý 

chặt chẽ, không để lộ, lọt, sơ 

hở về đăng tải thông tin theo 

quy định của Nhà nước. 

Với đường lối đổi mới 

đúng đắn, sáng tạo, gần 30 

năm qua, Đảng, Nhà nước và 

nhân dân ta đã vượt qua 

muôn vàn khó khăn, thử 
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thách, giành được những 

thành tựu to lớn, có ý nghĩa 

lịch sử. Đất nước đã vượt 

qua tình trạng đói nghèo, 

kém phát triển; tình hình 

chính trị, kinh tế - xã hội và 

quốc phòng - an ninh tiếp tục 

ổn định và phát triển; uy tín, 

vị thế của nước ta không 

ngừng nâng cao trên trường 

quốc tế; sản xuất công 

nghiệp, nông nghiệp và xuất 

khẩu tiếp tục tăng trưởng; 

đời sống an sinh xã hội tiếp 

tục được cải thiện; các lĩnh 

vực văn hóa, xã hội được 

quan tâm và có sự phát triển 

tốt. Việt Nam tiếp tục nhận 

được sự đồng tình, ủng hộ, 

giúp đỡ của cộng đồng quốc 

tế đối với sự nghiệp đổi mới, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Âm mưu “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ 

của các thế lực thù địch 

chống phá Đảng, Nhà nước 

ta là rất rõ ràng; kẻ thù tìm 

mọi cách tấn công ta không 

một phút ngơi nghỉ, nhất là 

trong giai đoạn cách mạng 

mới hiện nay. Song, dưới sự 

lãnh đạo sáng suốt, tài tình 

của Đảng và niềm sâu sắc 

của toàn bộ dân tộc Việt 

Nam vào sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng, sự quản lý 

điều hành của Nhà nước, bảo 

đảm công cuộc đổi mới ở 

nước ta hiện nay sẽ tiến hành 

một cách đồng bộ cả về công 

tác xây dựng hệ thống pháp 

luật, kinh tế, văn hóa và 

chính trị, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân và vì nhân dân, 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn 

quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công 

dân; xây dựng và bảo vệ đất 

nước; tích cực và chủ động 

hội nhập quốc tế, thực hiện 

Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội, nhân 

dân Việt Nam nguyện đoàn 

kết một lòng, nêu cao tinh 

thần tự lực, tự cường xây 

dựng đất nước, thực hiện 

đường lối đối ngoại độc lập, 

tự chủ, hòa bình, hữu nghị, 

hợp tác. 
 

Tâm Trang 
(bqllang.gov.vn 

   Ngày 07/2/2015) 

 

 
 

CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN, PHẢN BÁC  

CÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC, SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH 
 

Trên cơ sở phân tích, nhận định, đánh giá và dự báo tình hình thế giới, khu vực và 
trong nước từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng (Văn kiện) xác định bốn nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam 
đã chỉ ra từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ Khóa VII của Đảng (1994) nay vẫn 
còn tồn tại, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn, đó là tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu; “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, 
xảo quyệt, nhất là khi không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông như 
Internet bị lợi dụng triệt để. 

Trên cơ sở nhận định này, Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường đấu tranh 
làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động 
ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. 

Tuyên truyền quan điểm sai trái là một trong nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù 
địch đối với Việt Nam, mà bản chất là nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, xã hội; 
đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện toan tính, các thế lực thù địch ráo riết đẩy 
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mạnh đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, các phương tiện thông tin, truyền thông, triệt để sử 
dụng Internet và địa chỉ truyền thông nước ngoài để phát tán tài liệu, tuyên truyền quan điểm 
xuyên tạc, vu cáo, gieo rắc thông tin xấu, độc hại hòng làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh 
thần của xã hội, làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Để phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc các vấn đề 
cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin (như học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, thời đại ngày nay 
và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai cấp và 
đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thặng dư)... kết hợp tuyên truyền quan điểm xuyên tạc, bóp 
méo sự thật nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa 
Mác - Lênin; phát tán tài liệu, ấn phẩm xuyên tạc cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức của 
Người. Gần đây, trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, nhiều mạng xã hội đăng tải khá 
nhiều bài, tin, tranh ảnh chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối, tung tin bịa đặt, vu 
khống, vu cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, quân đội và công an, đòi xóa bỏ Điều 4 
Hiến pháp 2013 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng 
đối lập”,... Đồng thời tuyên truyền kích động, phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò kinh tế Nhà nước, đòi tư nhân hóa đất đai; xuyên 
tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; kích động chia rẽ nội bộ Đảng và Nhà 
nước, gieo rắc hoài nghi, bi quan, bất bình trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội. 

Đặc biệt, các thế lực thù địch đẩy mạnh việc tuyên truyền các quan điểm sai trái, đòi “phi 
chính trị hóa” quân đội và công an, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi 
mặt đối với quân đội; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quân 
sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế 
trận lòng dân gắn với xây dựng an ninh nhân dân. Qua đó chúng trông đợi sẽ truyền bá tư 
tưởng, đạo đức, lối sống phương Tây vào quân đội, làm cán bộ, chiến sỹ mơ hồ, lơi lỏng nhiệm 
vụ, rơi vào lối sống thực dụng từng bước tác động nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến 
đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và truyền thống tốt đẹp của 
bộ đội Cụ Hồ. 

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, những 
năm qua, Đảng và Nhà nước chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc phòng, chống các 
quan điểm sai trái và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, qua đó góp phần bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc và xã hội chủ nghĩa, giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố 
lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào công cuộc đổi mới, từ đó đoàn kết, cố gắng 
thực hiện tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, cuộc đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, 
sai trái, thù địch còn có hạn chế nhất định. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đấu tranh 
chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao”. Biểu hiện cụ thể của hiện tượng này là 
một số hạn chế, bất cập trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm 
mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hơn thế, tác động từ mặt trái của cơ chế thị 
trường, quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế,… đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên và quần chúng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cộng hưởng các nguyên 
nhân này đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên bị “lây nhiễm”, mắc bệnh “tự diễn biến” và 
tự đẩy mình vào quá trình “tự chuyển hóa”, như Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận định: 
“…những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong 
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Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện 
dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô 
nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”. 

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, đối 
với sự nghiệp cách mạng nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đã và sẽ còn có diễn biến 
khó lường với khó khăn, thách thức mới. Đặc biệt, thời gian tới chúng ta tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 
Khóa XII; tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 
2016 - 2021,… Trong bối cảnh ấy, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng mọi phương tiện để 
chống phá, nhất là sử dụng không gian mạng, sử dụng các phương tiện truyền thông quốc tế để 
đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tình hình đó đòi 
hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các 
quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa 
bình”. Và để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt 
sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, các giải pháp mà Văn kiện Đại hội XII 
của Đảng đã xác định, đó là: 

Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
Để đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch một cách có hiệu quả, 

trước hết cần phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là đòi hỏi 
khách quan, yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới, đối 
với việc hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội 
XII của Đảng đã xác định cụ thể: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”. Đồng thời, Văn kiện cũng xác định tiếp 
tục đổi mới tư duy lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về xã hội chủ nghĩa và 
con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, 
cung cấp luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận 
Chúng ta khẳng định rằng, khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân trong xã hội có sự 

giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu độc lập dân 
tộc và xã hội chủ nghĩa, về các đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, thì không chỉ mỗi người mà toàn xã hội sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự ý thức 
trong việc nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng ngoại 
lai đi ngược lý tưởng xã hội, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Về điều này, 
Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao 
hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận 
trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối 
tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. Đồng thời, Văn kiện cũng xác định, đổi mới 
mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp 
việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương; tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi 



“Sáng mãi tinh thần - Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2016 36 

dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với 
từng đối tượng. 

Chủ động ngăn chặn, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm 
sai trái, thù địch 

Một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, 
sai trái, thù địch là chủ động nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế 
lực thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, tài liệu xuyên 
tạc, sai trái, thù địch của chúng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Chủ động ngăn 
chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. 

Cùng với việc sớm phát hiện để kịp thời ngăn chặn, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các ban Chỉ 
đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách 
ở các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các lực 
lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên 
tạc, sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng 
định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý 
luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, huy động lực lượng 
rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ… 
tiến công chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ lẽ phải, chân lý, thực 
hiện sự tiến bộ xã hội. 

Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn 
biến hòa bình” chống phá nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Các quan 
điểm sai trái, thù địch sẽ gây tác hại trong môi trường xã hội có sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống và có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, đấu tranh 
chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng phải 
gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” . Đồng thời, 
Văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu, đấu tranh ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, 
“lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. 

Như vậy, đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch luôn được Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm. Đại hội XII của Đảng xác định đó là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta tin 
tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà 
nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, 
phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm 
mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. 

 

                                                                          Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương 
                                                                                (nhandan.com.vn - Ngày 14/4/2016) 
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TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG 

 “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA HIỆN NAY 
 

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là âm mưu cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch 

nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn 

hóa - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận, văn 

hóa được xác định là khâu đột phá.   

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục 

thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, 

“nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Đấu tranh chống “Diễn biến hòa 

bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở Việt Nam diễn ra ngày càng quyết liệt, là mặt trận nóng 

bỏng hàng đầu. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ 

nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ 

đoạn mới của các thế lực thù địch, cơ hội; trên cơ sở đó tạo ra sự thống nhất cao về chính trị - tư 

tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với sự nghiệp đổi mới đất nước theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Trước hết, cần kiên định và đẩy mạnh việc nghiên cứu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở khoa học cho cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên 

lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.  

 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận khoa học và cách 

mạng, được tổng kết, đúc rút từ sự phân tích toàn bộ lịch sử nhân loại và thực tiễn xã hội của 

Việt Nam.  

 Khi sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng đi vào 

chiều sâu, những biến đổi trên thế giới nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch 

đang tìm mọi thủ đoạn hòng xuyên tạc, phủ nhận từng luận điểm trong học thuyết Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nắm chắc bản chất để vận dụng, phát 

triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp 

bách giúp Đảng không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức 

và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đề ra. 

Cần đi sâu khẳng định những luận điểm đúng đắn từ lúc mới ra đời cho đến nay, chỉ ra 

những luận điểm chỉ đúng và phù hợp trong điều kiện lịch sử lúc đó, đến nay đã bị thực tiễn lịch 

sử vượt qua; những luận điểm trước, nay là đúng nhưng những người vận dụng nó đã hiểu chưa 

đúng, chưa đầy đủ nên vận dụng không đúng; những luận điểm cần được bổ sung, phát triển. 

Quá trình học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trên cơ sở 

khách quan, dám nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận thách thức; phải xuất phát và bám sát từ 

thực tiễn xây dựng đất nước và những điều kiện cụ thể của thế giới đương đại. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập đã xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, đây chính là yếu tố 

quyết định giúp Đảng ta có đường lối đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi hoàn 

cảnh, kể cả những thời điểm đầy khó khăn, thử thách để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ 

thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
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Ngày nay, cho dù chủ nghĩa xã hội đang lâm vào thoái trào nhưng hầu hết các đảng cộng 

sản trên thế giới vẫn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin 

là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho quá trình thực hiện mục tiêu, lý tưởng xây dựng một xã 

hội công bằng, không còn áp bức, bóc lột. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh là một nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc đổi mới đất nước theo con đường xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta hiện nay. 

Kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không có nghĩa là biến hệ tư 

tưởng một thứ để ca tụng và vận dụng giáo điều, máy móc. Phải xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể 

của đất nước, không ngừng đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện 

để chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là một học thuyết khoa học, cách 

mạng. Đòi hỏi với quá trình nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các học viện, nhà 

trường phải phấn đấu chống kinh viện hóa, sơ cứng hóa, đưa lý luận Mác - Lênin gắn đời sống 

xã hội. 

Hai là, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân, giáo dục cho nhân dân nắm chắc âm mưu thủ đoạn tiến hành “Diễn biến hòa bình” 

của các thế lực thù địch.  

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng 

trong Đảng và xã hội, thường xuyên nghiên cứu thu thập dư luận xã hội, nắm bắt đúng và trúng 

dư luận xã hội, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ở từng địa bàn để giữ vững 

ổn định chính trị - xã hội. Thường xuyên nắm bắt thái độ, niềm tin, tâm trạng của cán bộ, đảng 

viên và quần chúng nhân dân để có giải pháp phát huy, chấn chỉnh và uốn nắn, định hướng kịp 

thời. 

Chú trọng thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, lắng nghe thông tin từ cơ sở, quán 

triệt sâu sắc, cụ thể hóa phương châm: Chủ động tiến công, đoàn kết hiệp đồng, gắn kết chặt chẽ 

giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Chủ động nắm bắt, đánh giá và dự báo chính xác 

tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thường xuyên lãnh đạo, 

quản lý, nắm chắc và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống thông tin đại chúng, kịp thời 

cung cấp thông tin, định hướng nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo dư luận 

tích cực trong xã hội. Kiên quyết đấu tranh phê phán những việc làm sai trái của một số phần tử 

cơ hội chính trị, chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Để có thể đấu tranh kịp thời và hiệu quả với chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế 

lực thù địch, yêu cầu trước hết là phải nêu cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, chính xác âm mưu, 

thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về chính trị văn hóa, nhất là ở những đối tượng và 

địa bàn trọng điểm, không để địch lợi dụng kích động hòng gây rối về chính trị. Kiên quyết đấu 

tranh có hiệu quả với những quan điểm, tư tưởng sai trái. 

Cần tăng cường giáo dục để nhân dân nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn  của các thế lực 

thù địch, phản động; tính chất quyết liệt, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư 

tưởng, lý luận. Xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, bồi đắp tính kiên định, vững vàng về 

chính trị, tư tưởng của những người làm công tác tư tưởng - văn hóa trước những diễn biến 

nhanh chóng, phức tạp của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận. 

Ba là, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh trên mặt trận 

tư tưởng, văn hóa. 
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 Vấn đề xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt có ý nghĩa hết sức 

quan trọng. Lực lượng nòng cốt phải có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, có trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận chiến, thuyết phục người nghe, người 

đọc, có nhiệt huyết và dũng khí, quyết tâm đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, 

bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. 

Cần chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng theo một chương trình bài bản. Cần chú ý phát 

hiện, bồi dưỡng kịp thời những tài năng bình luận, bút chiến trên báo chí, truyền hình, quan tâm 

xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ những 

người thường trực tác chiến trên mạng Internet có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực 

chuyên môn giỏi, nhạy bén, sắc sảo để có thể kịp thời chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. 

 Thường xuyên quan tâm huy động phát huy đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa 

học xã hội nhân văn trong các trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường, cán bộ tuyên tuyền, 

báo cáo viên các cấp. Mặt khác, cần huy động thêm nhiều tiếng nói, đặc biệt là tiếng nói của các 

nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, của đội ngũ trí thức, kể cả tiếng nói của trí thức phản diện đã 

giác ngộ tham gia vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng. 

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là cuộc đấu tranh quyết liệt và phức tạp. Những 

chiến sỹ trên mặt trận này, nhất là những chiến sỹ tiên phong, chủ lực, trực tiếp, trực diện đấu 

tranh tư tưởng, lý luận cũng luôn phải đối mặt với những thách thức, khó khăn và cả sự hiểm 

nguy trước sự tấn công của các thế lực thù địch. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa 

đáng lao động và tinh thần đấu tranh của họ; đồng thời có cơ chế, biện pháp bảo vệ họ trước sự 

chống phá của các thế lực thù địch. 

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò cơ quan chức 

năng, tăng cường phối kết hợp trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư 

tưởng, văn hóa. Cấp ủy Đảng các cấp phải coi cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận là vấn đề có ý 

nghĩa chiến lược trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng trong đấu tranh chống các quan 

điểm sai trái, thù địch, bảo đảm hoạt động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực 

tư tưởng, văn hóa theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan 

điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. 

Huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan nghiên 

cứu khoa học, các cơ quan truyền thông, báo chí… tiến công chống các quan điểm sai trái, thù 

địch. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” 

dưới nhiều hình thức. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, điều kiện cho các hoạt động đấu 

tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ các cấp phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, 

cá nhân phụ trách. Phải có sự phân công hợp lý, phân định rành mạch quyền hạn và nghĩa vụ, 

trách nhiệm giữa các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một cách khoa học. Khắc phục 

tình trạng “Đánh trống bỏ dùi”, “giẫm chân lên nhau” và tình trạng bỏ trống trận địa tư tưởng, 

văn hóa. 

Cán bộ chủ trì, bí thư và cấp ủy viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm 

chắc tình hình tư tưởng của nhân dân; rèn luyện phong cách sâu sát cơ sở; nhạy bén với cái mới, 

chú trọng tổng kết và kinh nghiệm sáng tạo của cơ sở, tổ chức đấu tranh phù hợp với hoàn cảnh 
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thực tế, lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò tiền phong, gương 

mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia đấu tranh chống  âm mưu “Diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch. Phê phán những tư tưởng sai trái, những nhận thức lệch lạc trong 

nội bộ. 

Chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động như: Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học theo 

các chuyên đề đấu tranh tư tưởng, lý luận; gắn đấu tranh tư tưởng với tổ chức các cuộc vận 

động sáng tác văn học, nghệ thuật, các hoạt động liên hoan nghệ thuật quần chúng, các triển lãm 

chuyên đề nhỏ lẻ nhưng rộng khắp ở các địa phương và đơn vị, nhất là ở vùng sâu, vùng xa… 

Nắm chắc và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình tư tưởng, văn hóa trong xã 

hội để kịp thời đưa ra các quyết định xử lý. Kịp thời bổ sung hoàn chỉnh các quy chế lãnh đạo, 

quản lý các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, công tác tuyên truyền trong xã hội. Quản lý 

chặt chẽ tài liệu mật của Đảng, Nhà nước, xử lý nghiêm những người phát tán tài liệu, làm lộ bí 

mật nội bộ. 

Tổ chức Đảng các cấp huy động tối đa các lực lượng xã hội tham gia vào công tác tuyên 

truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bồi 

dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng, khơi dậy tinh thần tự đề kháng của quần chúng và chủ 

động đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái thù địch, tẩy chay với các sản phẩm văn hóa xấu 

độc. Phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức phong trào 

hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh 

vực tư tưởng, văn hóa. 

Xây dựng cơ chế phối, kết hợp giữa các lực lượng của cả nước, bảo đảm sự thống nhất và 

sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa 

bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối, kết hợp giữa các 

hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ trong đấu tranh chống 

“Diễn biến hòa bình”. Khai thác ưu thế và phát huy sức mạnh tổng hợp các công cụ, các 

phương tiện công tác tư tưởng - văn hóa của toàn xã hội trong cuộc đấu tranh làm thất bại chiến 

lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. 
 

                                                                                           Đại tá Nguyễn Hoàng Lân 
                                                                               (bienphongvietnam.vn - Ngày 24/7/2015) 

 

 
 
 
 

 

CHIẾN TRANH PHÁP - VIỆT BÙNG NỔ VÌ ĐÂU? 
 

…Sau thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 

Đảng ta và nhân dân ta chỉ mong muốn có cuộc sống hòa bình để xây dựng đất nước, chăm lo 

đời sống. Nhưng hoàn cảnh nước ta lúc đó lại vô cùng phức tạp, gần 30 vạn quân của nhiều 

nước đế quốc, dưới danh nghĩa đồng minh vào tước vũ khí quân phát xít Nhật, rải ra chiếm 

đóng các thành phố, thị xã, kể cả Thủ đô Hà Nội, các đường giao thông huyết mạch, các vị trí 

NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ 
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trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế ở hầu khắp nước ta. Bọn đế quốc có ý đồ và hành động 

khác nhau, nhưng đều chung một dã tâm lật đổ chính quyền Việt Nam độc lập, đưa dân tộc ta 

trở lại cuộc sống nô lệ. 

Trong các nước đế quốc thì thực dân Pháp có lực lượng và điều kiện hơn cả, quyết tâm 

xâm lược lại nước ta, đặt lại nền cai trị trên “đóa hoa đẹp nhất” trong vườn hoa thuộc địa của 

Pháp trước đây. 

Ngày 2/9/1945, giữa lúc nhân dân Sài Gòn mít tinh chào mừng ngày độc lập thì một số 

tên lính Pháp còn ẩn náu trong thành phố, đã xả đạn vào đồng bào ta, làm hàng chục người chết 

và bị thương. Hai mươi ngày sau, 0 giờ ngày 23/9, được quân Anh và quân Nhật hỗ trợ, quân 

Pháp gây hấn ở Sài Gòn, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược lại nước ta. Quân và dân Nam Bộ 

được cả nước chi viện, đã chặn đánh quyết liệt, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại và làm phá 

sản chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của chúng. 

Lúc này, nhân dân cả nước sôi sục căm thù quân xâm lược và hăm hở chuẩn bị sẵn sàng 

đánh trả quân Pháp nếu chúng mở rộng chiến tranh. Với trọng trách trước vận mệnh đất nước, 

trước sự sống còn của cách mạng, Đảng phải sáng suốt, cân nhắc lợi, hại để lãnh đạo toàn dân 

vượt qua khó khăn, thử thách, đưa cách mạng tiến lên. Trong Chỉ thị Tình hình và chủ trương 

ngày 3/3/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ rõ: 

“Vấn đề lúc này không phải là muốn đánh hay không muốn đánh. Vấn đề là biết mình biết 

người, nhận định một cách khách quan những điều kiện lợi hại trong nước và ngoài nước mà 

chủ trương cho đúng”. 

Vào lúc này, tình thế đất nước vô cùng hiểm nghèo. Chính quyền Tưởng Giới Thạch theo 

lệnh Mỹ, đã ký kết thỏa thuận cho quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay thế quân Trung Hoa 

(lúc này thường gọi là quân Tưởng). Như thế, quân Pháp đương nhiên sẽ đổ bộ vào miền Bắc 

nước ta. Nếu ta đánh quân Pháp, chúng sẽ vu cáo ta chống lại Đồng minh. Quân Tưởng sẽ có cớ 

để dùng vũ lực lật đổ chính quyền ta, lập chính quyền tay sai, cài cắm lực lượng phục vụ cho 

âm mưu bành trướng sau này và gây sức ép buộc Pháp phải nhân nhượng thêm quyền lợi. Quân 

Pháp sẽ trắng trợn tiến đánh quân ta. Về phía ta, chính quyền còn non trẻ, mặt trận dân tộc 

thống nhất chưa được củng cố, lực lượng vũ trang còn ít ỏi và non yếu về nhiều mặt. Sức ta 

chưa thể cùng lúc dùng lực lượng vũ trang đánh lại cả hai kẻ thù. 

Đảng ta, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trương hòa hoãn với thực dân Pháp để sớm 

đuổi quân Tưởng về nước, loại bỏ một kẻ thù nguy hiểm; đồng thời tranh thủ khả năng giải 

quyết quan hệ với kẻ thù chính là thực dân Pháp bằng con đường hòa bình, chí ít cũng làm cho 

cuộc chiến tranh chậm nổ ra, giành được thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài. Trong 

tình thế so sánh lực lượng bất lợi và để đạt được hòa hoãn, ta phải mềm dẻo nhân nhượng, chấp 

nhận phải đi đường vòng, đi từng bước một, nhưng bảo đảm chắc chắn tới đích cuối cùng. 

Về phía Pháp, vào đầu năm 1946, nước Pháp đang còn khó khăn bề bộn do hậu quả chiến 

tranh thế giới; lực lượng quân viễn chinh ở Việt Nam chưa đủ khả năng mở rộng chiến tranh ra 

cả nước. Nhiều người trong chính giới Pháp, kể cả Tổng Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương 

Lơcléc và Ủy viên Cộng hòa Pháp ở Đông Dương Xanhtơny cũng đề xuất dùng biện pháp đàm 

phán hòa bình để từng bước thôn tính Việt Nam - điều mà biện pháp vũ lực không thể đạt được. 

Đó là bối cảnh lịch sử dẫn đến những cuộc hòa đàm Việt - Pháp. 
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Ngày 6/3/1946, Hiệp định Sơ bộ được ký kết tại Hà Nội giữa đại diện Chính phủ Việt 
Nam và đại diện Chính phủ Pháp. Những điều khoản chính của hiệp định gồm: Chính phủ Pháp 

công nhận Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, tài 
chính riêng và là một thành viên trong Liên bang Đông Dương và trong Khối Liên hiệp Pháp; 
việc thống nhất Nam Kỳ vào nước Việt Nam sẽ được quyết định thông qua một cuộc trưng cầu 

ý dân. Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng thân thiện đón quân đội Pháp vào thay thế quân 
đội Trung Hoa ở miền Bắc Việt Nam. Số quân Pháp giới hạn là 15.000 người và sẽ rút hết trong 

5 năm, mỗi năm rút 1/5 quân số. 

Hiệp định Sơ bộ ghi nhận sự nhân nhượng của hai bên. Mục tiêu trước sau như một của 
toàn Đảng, toàn dân ta là độc lập, thống nhất hoàn toàn, nhưng hoàn cảnh cụ thể chưa cho phép 
ta đạt ngay tới mục tiêu đó. Chúng ta phải chấp nhận một nền độc lập hạn chế và một nền thống 

nhất có điều kiện. Trong tình thế đất nước như “ngàn cân treo trên sợi tóc”, sự mất, còn của vận 
mệnh dân tộc chỉ là một khoảng cách mong manh, hòa thì còn mà đánh thì rất có thể mất, thực 

hiện sách lược hòa hoãn ngay với kẻ thù xâm lược là một quyết sách cần thiết, đúng đắn và mưu 
lược. 

Tiếp sau Hiệp định Sơ bộ, cuộc đàm phán chính thức diễn ra qua Hội nghị trù bị Đà Lạt 
và Hội nghị Phôngtennơblô. Tại các cuộc đàm phán, lập trường chính nghĩa mềm dẻo của ta là 
độc lập, thống nhất quốc gia và hợp tác với Pháp trên cơ sở bình đẳng. Trái lại, lập trường của 
Pháp hết sức ngoan cố phản động. Giới cầm quyền nước Pháp, đại diện quyền lợi tầng lớp tư 

bản phản động vẫn đòi Việt Nam phải nằm trong vòng cai trị của Pháp, vẫn tách Nam Bộ khỏi 
nước Việt Nam thống nhất. Lập trường thực dân của Pháp dẫn đến cuộc thương thuyết chính 

thức tan vỡ. Cánh cửa hòa bình như đã đóng chặt, quan hệ hai nước rất căng thẳng. Cuộc chiến 
tranh trên cả nước Việt Nam có thể xảy ra một sớm một chiều. 

Để cứu vãn tình thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm tiếp tục vận động cho một giải pháp 
hòa bình, dù là tạm thời và mong manh. Ngày 14/9/1946, đại diện cho Chính phủ Việt Nam, 

Người đã ký với Mutê - đại diện Chính phủ Pháp - bản Tạm ước thỏa thuận hai bên đình chỉ 
xung đột về quân sự, ghi nhận cuộc thương thuyết vẫn còn được tiếp tục. Trong cuộc họp báo ở 
Pari giải thích việc ký Tạm ước 14/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Bản Tạm ước này đối với tôi 

có phải đã thỏa mãn không? Có và không. Được rất ít nhưng có còn hơn không. Ký Tạm ước 
này, chúng tôi muốn tỏ cho nhân dân Pháp biết chúng tôi mong muốn một tinh thần rộng mở 

trong sự hòa giải”. 

Trong những hoàn cảnh cụ thể, thực dân Pháp phải ký nhận sự hòa hoãn để đạt được một 
số mục tiêu mà chúng không thể đạt được bằng tiến công quân sự như đưa được một số quân ra 
miền Bắc Việt Nam, nhưng âm mưu trước sau như một của chúng là dùng vũ lực xâm lược lại 
đất nước ta. Cho nên, quân Pháp luôn vi phạm các điều khoản đã ký kết, thường xuyên gây sự, 
xâm phạm chủ quyền nước ta. 

Diễn biến chính trị nước Pháp ngày càng phức tạp, bọn thực dân hiếu chiến ra sức phản 
đối hòa hoãn, các chính phủ thay nhau lên nắm quyền ngày càng thiên hữu. Cuối năm 1946, sau 

khi quân đội Trung Hoa đã rút về nước và quân viễn chinh Pháp đã được tăng cường đáng kể, 
thực dân Pháp quyết phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

Giữa tháng 11/1946, quân Pháp đánh chiếm thành phố Hải Phòng, tiếp đó đánh chiếm 
nhiều công sở và tàn sát dã man đồng bào ta ở Lạng Sơn. Tướng Moóclie - Tổng Chỉ huy quân 
đội Pháp ở miền Bắc Đông Dương - đã nhận định rằng với các hành động đó, Hiệp định Sơ bộ 
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và Tạm ước đã tan vỡ hoàn toàn, chắc chắn chiến cuộc sẽ lan rộng khắp Bắc Kỳ, và như thế 
chứng tỏ nước Pháp đã chọn chính sách dùng vũ lực. 

Chính phủ ta cố gắng dàn xếp để chấm dứt cuộc xung đột, nhưng quân Pháp càng ngang 
ngược, yêu sách những điều xâm hại đến độc lập chủ quyền của nước ta. Trước tình hình 
nghiêm trọng này, Đảng ta khẳng định: 

“Sự thật đã chứng minh rằng: Thực dân Pháp ngang nhiên khiêu hấn. Chúng định dùng vũ 
lực bắt ta phải nhượng bộ. Nhưng không khi nào ta chịu. Tạm ước 14/9 là một bước nhân 
nhượng cuối cùng. Nhân nhượng nữa là phạm đến chủ quyền của nước, là hại quyền lợi cao 
trọng của dân tộc”. 

 Ngày 17/12/1946, quân Pháp bắn vào trụ sở tự vệ ta và thảm sát dã man đồng bào ta ở Hà 
Nội. Ngày 18/12, quân Pháp đánh chiếm Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính. Chúng ta 
vẫn kiềm chế, cử người đến gặp chỉ huy quân Pháp nhằm ngăn chặn hành động chiến tranh của 
chúng. Chính Xanhtơny trong bức điện từ Hà Nội gửi về Sài Gòn cũng phải thừa nhận: 

“Dẫu sao, cái quyết tâm không phát động một cuộc đổ vỡ hoàn toàn vẫn được ghi nhận 
cho tới hôm nay”. Trong ngày 18/2, Pháp chuyển cho Chính phủ ta hai bức thư đòi ta phá hủy 
những chướng ngại trên đường phố để quân Pháp tự do đi lại, đòi để cho quân Pháp đảm nhiệm 
việc trị an thành phố Hà Nội, đòi để cho quân Pháp chiếm đóng nhiều vị trí quan trọng trong 
thành phố... Những điều trên chúng ra điều kiện phải thực hiện trong ngày 19/12. Thực sự, đây 
là tối hậu thư đòi ta hạ vũ khí đầu hàng. Thực dân Pháp đã có kế hoạch đánh úp các cơ quan 
Chính phủ và quân chủ lực ta ở Thủ đô Hà Nội vào ngày 20/12/1946. 

Ngay ngày 18/12, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Đông 
(nay là phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) dưới sự chủ tọa của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh. Hội nghị nhận định khả năng hòa hoãn đã hết và quyết định phát động Toàn quốc 
kháng chiến. 9 giờ 30 phút đêm 19/12/1946, Thủ đô Hà Nội nổ súng, mở đầu cuộc Toàn quốc 
kháng chiến. 

Ngay trong đêm 19/12, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Mở 
đầu Lời kêu gọi, Người nêu rõ thiện chí hòa bình của ta và dã tâm cướp nước ta của thực dân 
Pháp: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân 
nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!”. Người khẳng 
định ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 

…Đáp lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta nhất tề đứng lên 
chiến đấu với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!”. Trải qua 9 năm chiến đấu gian khổ, 
hy sinh, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bằng chiến 
dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Thực dân Pháp, kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược phải ký Hiệp 
định Giơnevơ, công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Đội quân 
nhà nghề hùng mạnh của nước Pháp đã bại trận, phải cuốn cờ rút về nước. 

…Ngày nay, Tổ quốc ta đã độc lập, thống nhất hoàn toàn, đang hòa bình xây dựng đất 
nước, nhưng chúng ta vẫn đang đứng trước sự đe dọa từ âm mưu xâm lược, can thiệp của các 
thế lực bên ngoài. Dân tộc ta với truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt, với thế và lực mới, 
chắc chắn trong bất cứ tình huống nào cũng có đủ tinh thần và lực lượng đánh thắng mọi kẻ thù 
xâm lược dù chúng lớn mạnh đến đâu và từ đâu tới. 

                                                                                            PGS, TS Vũ Như Khôi 
                                                                                  Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 
                                                                            (tapchicongsan.org.vn - Ngày 16/12/2011) 
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     VỀ NƠI RA ĐỜI  

              “LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
 

70 năm đã trôi qua nhưng Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vẫn có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời 

đại sâu sắc. Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến được phát động đúng thời điểm như 

một cương lĩnh vang dậy non sông, đất nước 

làm thức tỉnh lương tri và nhân loại tiến bộ. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ra đời 

trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt và ở một địa 

điểm cũng hết sức đặc điệt. Đó là một căn 

gác hẹp trong một ngôi nhà của một làng nhỏ 

ven sông Nhuệ - làng lụa Vạn Phúc - Hà 

Đông. 

Làng Vạn Phúc thuộc quận Hà Đông, 

Hà Nội cách trung tâm Hà Đông khoảng 

600m không chỉ nổi tiếng với nghề lụa mà 

nơi đây còn được biết đến là cơ sở cách 

mạng với những ưu thế về địa lý và con 

người. Năm 1938, Vạn Phúc đã có chi bộ 

Đảng đầu tiên. Thời kỳ 1936 - 1945, Vạn 

Phúc là an toàn khu của Trung ương và Xứ 

ủy Bắc Kỳ… Chính tại nơi đây, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã viết Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến. Đó chính là mệnh lệnh, lời hịch 

chiến đấu thể hiện khát vọng hòa bình trong 

độc lập, tự do của lòng dân, ý Đảng đứng lên 

kháng chiến với tinh thần: “Thà hy sinh tất cả 

chứ nhất định không chịu mất nước, không 

chịu làm nô lệ”. 

Những ngày tháng cuối năm 1946 căng 

thẳng và đầy biến động. Để bảo đảm an toàn 

cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí 

trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng 

được giao chuẩn bị một số địa điểm ở nội và 

ngoại thành để ban đêm đưa Người về nghỉ. 

Đầu tháng 12/1946, Thường vụ Trung ương 

Đảng chỉ đạo lực lượng cảnh vệ bảo vệ Chủ 

tịch Hồ Chí Minh chuyển ra ngoại thành. Địa 

điểm được chọn để Người ở là nhà của ông 

Nguyễn Văn Dương ở xóm Đoàn Kết, làng 

Vạn Phúc, Hà Đông (nay là tổ dân phố Đoàn 

Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Gia 

đình ông Dương làm nghề dệt và buôn bán tơ 

lụa, người người đi lại, có cả thợ ăn ở nên ít 

gây sự chú ý khi có thêm vài người đến “trao 

đổi, buôn bán”. Đây lại là một gia đình sớm 

tham gia ủng hộ cách mạng, là cơ sở hoạt động 

cho nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nước trước đó như: Hoàng Quốc Việt, Hoàng 

Văn Thụ, Trần Đăng Ninh. Nhà ông Dương là 

nơi họp chi bộ của làng Vạn Phúc và thường 

xuyên được tiếp nhận các sách báo tiến bộ. 

Mặt khác địa điểm này có vị trí địa lý khá 

thuận lợi để ra vào thành phố nắm bắt tình hình 

(cách trung tâm thành phố Hà nội 13km). Với 

những lý do đó, đồng chí Nguyễn Tấn Phúc, 

công tác tại Ban Công tác Đội đã chọn nhà ông 

Dương làm nơi để Bác cùng các đồng chí đi 

theo ở và hoạt động cách mạng. 

Trong thời gian Bác làm việc ở đây từ 

ngày mồng 3 đến ngày 19/12/1946, chị 

Nguyễn Thị Thanh (người phụ nữ duy nhất 

trong đoàn cùng đi với Bác - theo lời kể của 

Ban Quản lý di tích) là người thường xuyên 

nấu cho Bác ăn. Để đảm bảo an toàn bí mật 

tuyệt đối, lương thực thực phẩm đều do gia 

đình ông Dương và địa phương cung cấp. 

Thời gian này, thực dân Pháp tiến công 

Hải Phòng và gây ra một loạt các vụ khiêu 

khích, gây hấn ở Hà Nội. Đỉnh điểm của sự 

khiêu khích là Pháp gửi cho các nhà chức 

trách Việt Minh một tối hậu thư đòi ta để cho 

Pháp chiếm giữ thêm một số vị trí quan trọng 

ở Hà Nội, đòi giải tán các lực lượng bảo vệ 

của ta, việc duy trì an ninh trong thành phố 

trao cho quân đội Pháp...  
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Tình hình hết sức căng thẳng, trong 

thời gian ở Vạn Phúc, Bác Hồ làm việc liên 

tục, có đêm hầu như không chợp mắt. Đồng 

chí Vũ Kỳ, Thư ký của Bác lúc bấy giờ có 

ghi lại những khoảnh khắc căng thẳng nhất 

của Bác tại làng Vạn Phúc khi Bác viết Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến: Sáng sớm 

Bác đã gọi đồng chí Vũ Kỳ chuẩn bị giấy bút 

để làm việc. Gió lùa qua khe cửa làm lung 

linh ngọn đèn dầu. Bác vẫn ngồi trên 

giường… đọc cho đồng chí Vũ Kỳ viết thư 

gửi Thủ tướng Pháp Leson Blum. Bác đọc 

bằng tiếng Pháp. Đôi chữ, đồng chí Vũ Kỳ 

hỏi lại để viết cho đúng. Cả buổi trưa ngày 

19/12 Bác không ngủ, chỉ ngồi chăm chú 

viết… 

Trước hành động gây hấn của thực dân 

Pháp, ngày 18 và 19/12/1946, chính tại căn 

nhà này, Bác chủ trì Hội nghị Ban Thường 

vụ Trung ương Đảng mở rộng, bàn biện pháp 

và quyết định phát động cuộc kháng chiến 

trên phạm vi cả nước. 14 giờ 30 phút ngày 

19/12, các đồng chí Trường Chinh, Lê Đức 

Thọ, Võ Nguyên Giáp có mặt. “15 giờ 15 

phút tan họp… Bác ngồi viết một lúc nữa, 

vẫn vẻ ung dung, bình thản. Không ai nghĩ 

Bác vừa chủ tọa một cuộc họp có tầm quan 

trọng lịch sử… Bác cháu tôi rời Vạn Phúc 

tiếp tục chặng đường “trường kỳ kháng chiến 

nhất định thắng lợi”. Lúc đó là 18 giờ 45 

phút ngày 19 tháng 12 năm 1946”… 

Bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến được Người viết trên hai trang giấy 

không có dòng kẻ, mực màu nâu đen. Đồng 

chí Lê Chí Nam công tác tại Văn phòng 

Quân sự ủy viên hội (nơi làm việc của đồng 

chí Võ Nguyên Giáp) có nhiệm vụ đánh máy 

các văn bản, theo dõi tình hình… nên hàng 

ngày được gặp Bác Hồ và các đồng chí 

Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Đồng chí 

Nam được Bác đọc cho nghe bản thảo của 

Lời kêu gọi. Sau khi nghe đọc xong, Bác bảo 

đồng chí Nam đem bản thảo đến đồng chí Võ 

Nguyên Giáp và đồng chí Trường Chinh xem 

có “thêm bớt” gì không. 

Nhận lại bản thảo từ đồng chí Võ 

Nguyên Giáp, đồng chí Nam không thấy sửa 

chữa gì. Tuy nhiên, đồng chí Trường Chinh 

có thêm vào mấy chữ bằng mực màu xanh 

nhạt. Bác viết: “Ai cũng phải ra sức chống 

Pháp, cứu nước”. Đồng chí Trường Chinh 

thêm hai chữ thực dân thành câu: “Ai cũng 

phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước”. 

Đoạn cuối Bác viết: “Việt Nam độc lập muôn 

năm”. Đồng chí Trường Chinh viết thêm ba 

chữ thành câu: “Việt Nam độc lập và thống 

nhất muôn năm”. Ở dòng cuối cùng Bác viết 

“Tên ký”, đồng chí Trường Trinh gạch bỏ hai 

chữ “Tên ký”, thay vào: “Hà Nội ngày 

19/12/1946 - Hồ Chí Minh”. 

Ngay sáng ngày 20/12/1946, Đài Phát 

thanh Tiếng nói Việt Nam đặt ở chùa Trầm 

đã phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

và được in trên báo Cứu quốc số ra cùng 

ngày. Dòng chữ “Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến” đăng trên báo Cứu quốc là do 

đồng chí Xuân Thủy, chủ nhiệm báo viết, in 

thêm, còn ở bản thảo của Bác không có dòng 

chữ này. Bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến” nay đã được Thủ tướng Chính 

phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc 

gia. 

Sau này, ngôi nhà của ông Dương được 

tỉnh Hà Tây (cũ) lấy làm nhà lưu niệm Bác 

Hồ. Hai dãy nhà ngang được gia đình ông 

Dương xây dựng năm 1935, còn nhà chính 2 

tầng được khởi công xây dựng năm 1941 và 

được hoàn thành năm 1942, đến nay kiến 

trúc ngôi nhà hầu như còn nguyên vẹn 3 

gian, 2 tầng. Nhà lưu niệm được xây dựng 

năm 1973 và khánh thành năm 1974. Nhà lưu 

niệm với ba dãy nhà, kết cấu hình chữ U, có 
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sân, vườn. Kiến trúc của ngôi nhà cùng vật 

dụng Bác dùng vẫn được giữ nguyên vẹn. 

Ngôi nhà chính có 2 tầng, tầng 1 trước 

đây trưng bày các hiện vật bổ sung cho di 

tích. Cho đến năm 2015, nhân kỷ niệm 85 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tầng 1 bắt đầu trưng bày một số hình 

ảnh của Bác với chủ đề: “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tầng 2 chính là nơi ở và làm việc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. Căn buồng nhỏ Bác ở và 

làm việc vốn là phòng của cậu con trai thứ 

hai chủ nhà tên là Tú Liêu. Căn buồng đã 

được kê lại để phù hợp cho công việc và sinh 

hoạt của Bác. Phòng gồm 1 chiếc giường gỗ, 

ghế bàn, mắc áo, 1 chiếc đèn và đôi tạ Bác 

dùng để tập thể dục hàng ngày. Trên bàn làm 

việc của Bác trưng bày bản phục chế “Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (Bản gốc Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến hiện đang 

được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia). 

Cạnh đó là bản phục chế những trang báo 

Cứu quốc mà Bác vẫn thường đọc trong thời 

gian ở đây để nắm tình hình. Căn phòng rộng 

hơn là nơi Bác Hồ và các đồng chí trong Ban 

Thường vụ Trung ương Đảng thường xuyên 

họp bàn, đặc biệt là họp Ban Chấp hành 

Trung ương mở rộng để thông qua Lời kêu 

gọi toàn quốc kháng chiến. Trong phòng còn 

có sập, giường, tủ tài liệu là những kỷ vật 

liên quan đến thời gian Bác sống và làm việc 

tại đây. Ban thờ của Bác cũng được đặt tại 

căn phòng này để thuận lợi cho nhân dân và 

du khách tới tìm hiểu di tích, tưởng niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bên phải và bên trái ngôi nhà chính là 

hai dãy nhà ngang, mỗi dãy ba gian. Dãy bên 

phải là nơi đón tiếp nhân dân, khách tham 

quan. Dãy bên trái là khu vực làm việc của 

cán bộ Ban Quản lý di tích.  

Ngôi nhà là nơi nuôi giấu cán bộ cách 

mạng, gây dựng cơ sở cách mạng, tạo tiền đề 

cho cuộc kháng chiến. Đồng thời cũng là nơi 

tổ chức các cuộc họp quan trọng của Trung 

ương. Đặc biệt là nơi ra đời “Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến”. Với ý nghĩa đó, Nhà 

lưu niệm Bác Hồ được Bộ Văn hóa Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) 

công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa theo 

Quyết định số 09 QĐ/BT ngày 21/2/1975. 

Ngày nay, Di tích Nhà lưu niệm Bác 

Hồ thường xuyên là điểm tham quan, giáo 

dục truyền thống lịch sử dân tộc cho hàng 

nghìn học sinh, thanh niên, các ban ngành, 

đoàn thể du khách trong và ngoài nước. 

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc 

kháng chiến, Di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ 

đang được tu sửa, mở rộng khuôn viên và 

sớm hoàn thiện trước tháng 12 để kịp phục 

vụ cho sự kiện lịch sử trọng đại này. Về lại 

nơi đây, mỗi người chúng ta như được sống 

lại những ngày tháng hào hùng của cả dân 

tộc sục sôi đứng lên kháng chiến. Chúng ta 

như thấy được hình ảnh Bác Hồ đang miệt 

mài viết Lời kêu gọi trong căn phòng nhỏ. Từ 

đó để mỗi người con Việt Nam khi đến thăm 

thêm kính trọng và tự hào về Người Cha già 

thân yêu của dân tộc. 
 

(btlsqsvn.org.vn - Ngày 26/10/2016) 
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DI TÍCH LỊCH SỬ PHÁO ĐÀI LÁNG 

NƠI BẮN NHỮNG VIÊN ĐẠN ĐẦU TIÊN MỞ ĐẦU NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 
 

Pháo đài Láng nằm ở cánh đồng thôn Láng Trung (nay thuộc phố Pháo đài Láng, 

quận Đống Đa, Hà Nội). Khu vực pháo đài đã xây dựng thành khu di tích lịch sử Pháo đài 

Láng (nằm trong cơ quan Tổng cục Khí tượng Việt Nam). Pháo đài Láng là nơi bắn 

những loạt đạn pháo đầu tiên, mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta. 

Năm 1940, thực dân Pháp bắt nhân dân làng Láng Trung, xã Yên Lãng (nay thuộc phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) nhổ lúa trên cánh đồng rộng 4ha để xây dựng pháo đài 

phòng thủ nhằm chống phát xít Nhật đang tràn vào Việt Nam. Chúng xây dựng pháo đài, kho 

chứa đạn và nhà ở cho pháo thủ. Trong pháo đài có ba khẩu pháo 75mm nhưng sau hỏng một 

khẩu, còn hai khẩu hoạt động được. Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, chiếm pháo đài. Sau Cách 

mạng tháng Tám thành công, quân và dân ta tiếp nhận, nhanh chóng làm chủ kỹ thuật sử dụng 

pháo. 

Ở thời điểm đó, số pháo này là vốn quý để đánh địch trong những ngày đầu kháng chiến. 

Các khẩu pháo thường không có máy ngắm, thiếu nhiều bộ phận đòi hỏi phải được sửa chữa. 

Tháng 11/1945, phòng Quân giới lập xưởng sửa chữa pháo đầu tiên ở Hà Nội. Xưởng có một 

kíp thợ hơn 10 người, trong đó có những người đã làm thợ sửa chữa pháo, đạn trong quân đội 

Pháp. Nhiệm vụ của kíp thợ là kiểm tra, sửa chữa các khẩu pháo ở Hà Nội, chuẩn bị thành lập 

các phân đội pháo đài Láng, Xuân Tảo và Xuân Canh. 

Ngày 29/6/1946, Bộ Tổng Tham mưu quyết định thành lập Trung đội Pháo đài Láng, 

Xuân Tảo và Xuân Canh. Trung đội Pháo đài Láng có 20 cán bộ, chiến sỹ do đồng chí Nguyễn 

Ứng Gia làm Trung đội trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Khoát làm Chính trị viên. Pháo đài có 2 

khẩu pháo cao xạ 75mm và 01 khẩu súng máy 12,7mm. Tháng 9/1946, thành lập thêm Trung 

đội Pháo đài Thủ Khối, nằm bên tả ngạn sông Hồng, đồng thời thành lập Đại đội Pháo binh Thủ 

đô, thống nhất chỉ huy 4 trung đội pháo đài. Ngày 29/6/1946 trở thành ngày truyền thống của 

Pháo binh Quân đội nhân Việt Nam. 

Thời kỳ mới thành lập Pháo đài Láng, Trung đội trưởng Nguyễn Ứng Gia đã giúp cán bộ, 

chiến sỹ hiểu biết sơ bộ về tính năng, tác dụng của pháo cao xạ 75mm. Một số tài liệu pháo binh 

của Pháp được dịch sang tiếng Việt cho bộ đội dễ hiểu, chẳng hạn như: Chỗ pháo thủ đứng thao 

tác bắn gọi là mâm hoặc bệ pháo, then đóng mở buồng đạn gọi là then chốt hoặc ư bẩm, vành 

máy tâm gọi là vành răng lược. 

Ngày 16/12/1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt 

Nam, cùng đồng chí Vương Thừa Vũ đến thăm hỏi động viên anh em, kiểm tra lần cuối mọi 

công việc chuẩn bị và duyệt phương án tác chiến của pháo đài. Đồng chí Võ Nguyên Giáp yêu 

cầu trung đội chú ý nghiên cứu sáng tạo nhiều hơn nữa và khi cần thiết phải hạ nòng pháo 

xuống, bắn thẳng vào quân địch, nhưng phải luôn luôn chú ý giữ gìn bảo vệ vũ khí. 

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đúng 20 giờ 03 phút ngày 19/12/1946, theo mệnh 

lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy, công nhân Nhà máy điện Hà Nội cho nổ mìn phá máy phát điện, đèn 

điện toàn thành phố vụt tắt. Pháo đài Láng phát hỏa, bắn những phát đạn đầu tiên vào cơ sở của 
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địch trong thành phố, đồng thời là hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc, tiếp đó các pháo đài khác 

cùng bắn. 

Ngay hôm sau, địch cho máy bay trinh sát thành phố để ném bom. Bằng cách ngắm trực 

tiếp, chiến sỹ pháo đài đã lập chiến công vang dội bằng việc bắn rơi một chiếc máy bay địch 

trên địa bàn Thủ đô vào ngày 21/12/1946. Đây là lần đầu tiên máy bay Pháp bị bộ đội ta bắn tan 

xác trên bầu trời Hà Nội. Ngày 22/12/1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp gửi thư khen chiến sỹ 

pháo đài. Đến ngày 10/1/1947, Bộ Chỉ huy mặt trận lệnh cho Pháo đài Láng phá hủy pháo và 

rút về Hà Đông. 

Sau 60 ngày đêm, Pháo đài Láng đã cùng quân dân Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

“Giam chân quân địch ở Hà Nội, tiêu hao nhiều sinh lực địch, bảo toàn lực lượng để tạo điều 

kiện cho nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài…”. Ghi nhận những chiến công dũng cảm, 

kiên cường của quân và dân nơi đây, con phố dẫn vào pháo đài được mang tên phố Pháo Đài 

Láng. 

Khu di tích Pháo đài Láng sau này trở thành di tích lịch sử cách mạng và được xếp hạng 

di tích lịch sử quốc gia năm 1993. Hiện nay trong di tích còn trưng bày một trong hai khẩu pháo 

chứng tích cho sự mở đầu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Hà Nội bảo vệ 

Thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến. 

Bên cạnh đó có Nhà trưng bày nhiều hiện vật quý như mô hình Hà Nội xưa, danh sách cán 

bộ, chiến sỹ Đại đội Pháo binh Thủ đô tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong những ngày đầu 

kháng chiến, bằng công nhận pháo đài là di tích lịch sử - văn hóa và nhiều kỷ vật, tranh ảnh, tư 

liệu lịch sử, tiêu biểu như: Quả bom ba càng; năm viên đạn pháo cao xạ 75mm; mã tấu là những 

vũ khí của tự vệ và bộ đội pháo đài sử dụng trong những ngày Toàn quốc kháng chiến bảo vệ 

Thủ đô. 

Di tích lịch sử cách mạng Pháo đài Láng là minh chứng cho ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc 

quyết sinh” của quân và dân Thủ đô Hà Nội trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, đây 

là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về sự dũng cảm, ý chí kiên cường và niềm tự hào đối 

với thế hệ người đi trước trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.  
 

                                                                                                        Thuận Nguyễn 
                                                                                      (btlsqsvn.org.vn - Ngày 05/10/2016) 
 

 
 

MỖI HIỆN VẬT LÀ MỘT TẤM LÒNG VỚI THỦ ĐÔ 
 

Gian trưng bày kết quả sưu tầm, hiến tặng hiện vật, tài liệu năm 2015 - 2016 tại Bảo tàng 

Hà Nội không phải là quá đồ sộ, nhưng nhiều người đã dừng chân rất lâu trước những hiện vật 

trưng bày. Những hộp đựng băng đạn, hay chiếc lược làm từ vỏ máy bay,... hay bộ ba bức tranh 

về Hà Nội đều chứa đựng những câu chuyện thú vị. Tất cả đều gắn bó với chủ nhân của chúng 

qua những năm tháng thăng trầm. Song, với tình cảm dành cho Thủ đô, họ đã tặng lại Bảo tàng 

Hà Nội, để những câu chuyện riêng của mỗi người góp phần kể câu chuyện chung về lịch sử 

thành phố. 
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Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 

- 19/12/2016. Hà Nội là nơi đầu tiên nổ ra tiếng súng, cũng là nơi cuộc chiến đấu diễn ra cam go 

nhất, khi với một lực lượng nhỏ, ta phải kìm chân quân Pháp để Trung ương rút lên chiến khu 

an toàn. Bởi thế, ba bức tranh sơn dầu của họa sỹ Phùng Di Thuần trong gian trưng bày Kết quả 

sưu tầm, hiến tặng hiện vật, tài liệu năm 2015 - 2016 tại Bảo tàng Hà Nội thu hút sự chú ý của 

nhiều người. Đó chính là một sử thi bằng tranh, kể về cuộc chiến của quân dân Thủ đô trong 

những ngày đầu chín năm kháng chiến với các tên gọi: “Người quyết tử quân”, “Hà Nội mùa 

đông năm 1946” và “Sẽ trở về giải phóng Thủ đô”. Nhiều người từng nghe lời thề “Quyết tử 

cho Tổ quốc quyết sinh” của những chiến sỹ quyết tử bảo vệ Thủ đô, nhưng không ai hình dung 

được mức độ khốc liệt của cuộc chiến năm ấy. Bức tranh “Người quyết tử quân” mô tả một 

chiến sỹ mặc áo trấn thủ ôm bom lao vào chiếc xe tăng địch. Họa sỹ khắc họa khuôn mặt người 

chiến sỹ sạm đen vì đạn lửa. Ôm bom lao vào xe tăng đồng nghĩa với cái chết, nhưng nét mặt 

người chiến sỹ ngời lên sự quyết tâm. Hình ảnh anh càng đẹp hơn khi được tôn lên trên nền 

vàng đỏ của lửa đạn. Nếu bức “Người quyết tử quân” tôn vinh những người con quyết tử, thì 

bức “Hà Nội mùa đông năm 1946” lại kể một câu chuyện khác. Hình ảnh những con người cầm 

súng xông lên từ một bức tường đục thủng nhắc mọi người nhớ lại bối cảnh của những trận 

chiến năm ấy. Địch mạnh, ta yếu, cho nên quân dân Hà Nội đã nghĩ ra chiến thuật tạo ra nhiều 

con đường “ngầm”. Tường các ngôi nhà được đục thông từ nhà nọ ra nhà kia, để những chiến 

sỹ có thể đi lại, chiến đấu mà không phải ra phố. Bức “Sẽ trở về giải phóng Thủ đô” thay cho 

lời kết của 60 ngày đêm chiến đấu khi quân dân Hà Nội hoàn thành sứ mệnh lịch sử, thực hiện 

cuộc rút lui thần kỳ. Người ra đi lưu luyến ánh nhìn, hẹn ngày trở lại... 

Họa sỹ Phùng Di Thuần sinh năm 1936 tại Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến nổ ra lúc ông 

còn là một cậu bé đi sơ tán cùng gia đình. Khi hòa bình lập lại, ông thi đỗ Trường Mỹ thuật Việt 

Nam và theo nghiệp hội họa. Không trực tiếp chứng kiến những trận huyết chiến ngày ấy, 

nhưng tình yêu dành cho mảnh đất mình sinh ra, lớn lên cộng hưởng với những câu chuyện đã 

thành huyền thoại của 60 ngày đêm cảm tử khiến ông ấp ủ phải có các sáng tác về những ngày 

Toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, để truyền lại thông điệp cho thế hệ sau về chiến công, về sự 

hy sinh, mất mát của lớp người đi trước. Để có chất liệu cho những sáng tác của mình, họa sỹ 

Phùng Di Thuần đã gặp các chứng nhân lịch sử, vào các thư viện, các hiệu sách, đến những bảo 

tàng... Ông tìm hiểu kỹ càng tư liệu lịch sử, tìm hiểu các loại vũ khí, trang bị, kể cả quần áo... 

của quân dân Hà Nội trong những ngày tháng ấy. Phải mất hằng năm trời chuẩn bị và khi cảm 

xúc trào dâng, ông bắt tay vào sáng tác. Theo diễn biến của trận chiến, bức “Sẽ trở về giải 

phóng Thủ đô” là bức kết thúc, nhưng đây lại là bức tranh ông vẽ đầu tiên, cũng là bức ông 

dành nhiều tâm huyết hơn cả. Nổi bật ở trung tâm bức tranh là hình ảnh của người chiến sỹ trẻ, 

dùng dằng không muốn rời xa Thủ đô. Anh đi trong đoàn quân mà đầu ngoảnh lại. Đi bên anh 

là người chỉ huy già đang vỗ về an ủi. Không phải sự hào sảng, hoành tráng, mà việc mô tả cảm 

xúc rất thực của những người lính khi ấy làm rung động lòng người. Họa sỹ Phùng Di Thuần đã 

gìn giữ những bức tranh nhiều năm. Đến khi biết Bảo tàng Hà Nội vận động hiến tặng hiện vật 

phục vụ cho công tác trưng bày, ông đã chủ động trao tặng ba bức họa quý của cuộc đời mình. 

Cùng với bộ ba bức tranh của họa sỹ Phùng Di Thuần, gian trưng bày còn nhiều hiện vật 

quý, mà mỗi hiện vật là một câu chuyện lịch sử. Đại tá Trần Vân, nguyên Phó Cục trưởng Quản 



“Sáng mãi tinh thần - Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2016 50 

lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) là người tặng Bảo tàng Hà Nội tới 48 hiện vật. Trong đó, ấn 

tượng nhất là cuốn Hồi ký Đội quân báo Thiếu niên Bát Sắt. Khi Bác Hồ kêu gọi Toàn quốc 

kháng chiến, Trần Vân mới 15 tuổi. Cậu bé Trần Vân ngày ấy được giao nhiệm vụ làm công tác 

liên lạc, rồi quân báo. Đội quân báo này đóng giả làm những đứa trẻ lang thang làm đủ nghề 

kiếm sống để nắm bắt tình hình địch. Hoạt động của những cậu bé khiến địch không ngờ tới, và 

những cậu bé của đội quân báo đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Trần Vân chính là 

nhân vật Hoàng Quyên được nói đến trong truyện “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”. Nhiều hiện 

vật đã gắn bó với cả đời binh nghiệp được ông trao tặng cho Bảo tàng Hà Nội và mỗi hiện vật, 

là một câu chuyện về những huyền thoại giữa đời thường. 

Trong năm 2015 - 2016, có tất cả 17 cá nhân đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội. 

Cùng với những hiện vật thời chiến, còn nhiều hiện vật là cổ vật, các tác phẩm mỹ thuật,… 

Cũng như họa sỹ Phùng Di Thuần, Đại tá Trần Vân, khi trao tặng, cái được luôn nhiều hơn cái 

mất. Những câu chuyện riêng sẽ góp phần kể những câu chuyện chung của Thủ đô, để thế hệ 

trẻ, thế hệ sau này hiểu hơn về lịch sử hào hùng của thành phố mến yêu. 
 

                                                                                                        Giang Nam 

                                                                                    (nhandan.com.vn - Ngày 27/10/2016) 

  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 
 

HỒ THỊ DUNG 
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CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

DƯƠNG THỊ THÚY HỒNG 
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SƯU TẦM, BIÊN SOẠN, TRÌNH BÀY 

PHẠM HƯƠNG THẢO 
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