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2. Lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2022) 

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng 

đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu 

một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 

 

Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang 

giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân 

lao động trong nước vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống 

trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng 

cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. 

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác - Lênin 

từ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới - thời đại cách mạng chống đế 

quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng 

trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. 
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Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào tháng 3/1919 đã thúc đẩy sự 

phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, 

Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Tại Việt Nam, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng 

bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến thành 

thuộc địa nửa phong kiến. 

 

Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền 

lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam 

thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị 

riêng. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế và áp bức chính 

trị đối với nhân dân Việt Nam. 

 

Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để 

lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp, hệ 

thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa. 

 

Về văn hoá, thực dân Pháp thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch, gây 

tâm lý tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của 

nhân dân ta đều bị cấm đoán. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng 

của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính sách ngu dân 

để dễ bề cai trị. 

 

Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hoá, giáo dục 

thực dân, xã hội Việt Nam đã diễn ra quá trình phân hoá sâu sắc. Giai cấp địa chủ 

câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội 

bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hoá. Một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, 

căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và 

mức độ khác nhau. 



  

tuoitrebariavungtau.vn 4 

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân 

và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Tình cảnh bần cùng khốn khổ của giai cấp nông 

dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, tăng thêm 

ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do. 

 

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của 

thực dân Pháp, đa số xuất thân từ giai cấp nông dân, có quan hệ trực tiếp và chặt chẽ 

với giai cấp nông dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột. 

 

Giai cấp tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa cạnh tranh chèn ép, 

do đó thế lực kinh tế và địa vị chính trị nhỏ bé và yếu ớt, có tinh thần dân tộc và yêu 

nước ở mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, 

những người làm nghề tự do… đời sống bấp bênh, dễ bị phá sản trở thành người vô 

sản, có lòng yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, có khả năng tiếp thu những tư tưởng 

tiến bộ từ bên ngoài truyền vào. 

 

 

Nguyễn Tất Thành tại Hội nghị Versailles, Pháp 
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Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc này đều mang thân phận 

người dân mất nước và ở những mức độ khác nhau, đều bị thực dân áp bức, bóc 

lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân, chủ 

yếu là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến, đã nảy sinh mâu thuẫn vừa 

cơ bản vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong đời sống dân tộc, đó là mâu 

thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất 

của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến đang đặt ra hai yêu 

cầu: Một là, phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, 

tự do cho nhân dân; Hai là, xoá bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho 

nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. Trong đó, chống đế quốc, giải 

phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. 

 

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân 

dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng đều không mang 

lại kết quả. Phong trào Cần Vương - phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong 

kiến, do giai cấp phong kiến lãnh đạo đã chấm dứt ở cuối thế kỷ XIX với cuộc 

khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Sang đầu thế kỷ XX, khuynh 

hướng này không còn là khuynh hướng tiêu biểu nữa. Phong trào nông dân, tiêu 

biểu là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài mấy chục năm 

cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ 

tư sản do các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. 

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng bị thất bại. 

 

 Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối 

truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn 

năm lịch sử. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng 

cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm 

trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.  
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Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, 

nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày 

5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Á i Quốc, Hồ Chí 

Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi 

qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý: Chủ 

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

nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa. 

 

Năm 1917, Người trở lại nước Pháp, đến Paris và năm 1919 gia nhập Đảng 

Xã hội Pháp. 

 

Tháng 6/1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, với tên gọi mới 

là Nguyễn Á i Quốc, Người gửi bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Vécxây. 

 

Tháng 7/1920, Nguyễn Á i Quốc được đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và 

thuộc địa” của Lênin và từ tư tưởng đó, Người đã tìm ra con đường cứu nước 

đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 

 

Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Á i Quốc bỏ phiếu 

tán thành Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập) và tham gia thành 

lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đó 

là một sự kiện lịch sử trọng đại, không những Nguyễn Á i Quốc từ chủ nghĩa yêu 

nước đến với lý luận cách mạng của thời đại là chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn 

đánh dấu bước chuyển quan trọng của con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: 

muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường 

cách mạng vô sản. 
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Từ đây, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản quốc 

tế, Nguyễn Á i Quốc xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vạch phương hướng 

chiến lược cách mạng Việt Nam và chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

 

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Á i Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa 

Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn 

bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh: cách 

mạng muốn thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; Đảng phải 

có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng 

Mác-Lênin. 

 

Người đã viết nhiều bài báo, tham gia nhiều tham luận tại các đại hội, hội 

nghị quốc tế, viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và tổ chức ra các tờ 

báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong, nhằm truyền bá chủ 

nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp 

các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm “Đường cách mệnh” (tập hợp các bài 

giảng của Nguyễn Á i Quốc ở lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam cách 

mạng thanh niên). Đó là sự chuẩn bị về đường lối chính trị tiến tới thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Người khẳng định, muốn thắng lợi thì cách mạng phải có 

một đảng lãnh đạo, Đảng có vững, cách mạng mới thành công cũng như người 

cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. 

 

Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và 

cán bộ. Người lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (năm 1925), tổ chức 

nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) và gửi cán bộ đi học tại 

trường Đại học Phương Đông (ở Liên Xô trước đây) và trường Lục quân Hoàng 

Phố (Trung Quốc) nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. 



  

Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Á i Quốc và nhiều đồng 

chí cách mạng tiền bối mà những điều kiện thành lập Đảng ngày càng chín muồi. 

 

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng 

sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng 

sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. 

Nguyễn Á i Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại 

Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7/2/1930. 

 

Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản 

Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương 

vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng 

sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Á i Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất 

Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ 

thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Á i 

Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, 

đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng. 

 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội 

thành lập Đảng. Những văn kiện được thông qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn 

Á i Quốc chủ trì chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 

tháng 2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. 
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Từ sau tháng 5/1941 các Đội thiếu nhi cứu quốc ở mọi nơi được thành lập 

để tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 

1945. 

Lúc này các tổ chức thiếu nhi cả nước được gọi chung là Hội Thiếu nhi 

cứu quốc, mỗi đơn vị gọi là một Đội. Ở khắp nơi các đội thiếu nhi đều tích cực 

tham gia các hoạt động cách mạng cùng với cha anh và tham gia các hoạt động 

xã hội như: dạy bình dân học vụ, cổ động, tham gia sản xuất, tiết kiệm hoặc bảo 

vệ mọi trật tự trị an, giúp đỡ bộ đội, tự vệ. Ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên 

ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lich sử, khai sinh ra nước Việt nam dân 

chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. 

Tháng 9/1945, Bác Hồ viết thư cho thiếu nhi cả nước nhân ngày khai 

trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong thư, Bác căn dặn 

"...Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có 

được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là 

nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". 

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc Pháp lại xâm lược nước ta một 

lần nữa. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp.  

Các Đội thiếu nhi cứu quốc đã làm theo lời Bác tham gia kháng chiến. 

Nhiều đội thiếu niên đã lập công xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của Đội 

thiếu nhi Hoàng Văn Thụ. Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội tình báo thiếu 

niên Thành Huế, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Hà Sắc0, Đội thiếu niên du 

kích Kiến an, Đội thiếu nhi Đồng  

Tháp Mười, Đội Thiếu nhi Phản Đế và các đội thiếu nhi ở Sàigòn... và 
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 Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng 

 Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng 

Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị 

đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong 

trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

 

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân 

tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công 

nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước 

ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc 

son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 

 

 Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với 

phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện 

gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Á i Quốc - Hồ Chí Minh. 

 

 Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, 

Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải 

phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng 

Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách 

mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, 

về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và 

phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ 

sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc 

cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành 

những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương 

hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 86 năm qua. 
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 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng 

Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được 

sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt 

Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế 

giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 
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3. Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh 

(09/02/1907- 09/02/2022) 
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Tổng Bí thư Trường Chinh là người học trò xuất sắc và là một trong 

những đồng chí chiến đấu, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở Tổng Bí 

thư Trường Chinh có sự hòa quyện giữa nhà chính trị, tư tưởng và lý luận 

với nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ quyện với nhau làm một, thể 

hiện tài năng, tình cảm cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn 

đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

* Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. 

Tổng Bí thư Trường Chinh sinh ngày 09/02/1907 tại làng Hành Thiện, xã 

Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trong một gia đình trí thức yêu 

nước. Năm 18 tuổi, Trường Chinh tham gia phong trào yêu nước rồi gia nhập 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Thông qua việc tìm hiểu tác phẩm “Đường 

kách mệnh” của Nguyễn Á i Quốc và Chủ nghĩa Mác-Lênin, từ một thanh niên 

yêu nước, Trường Chinh đã trở thành người cộng sản. Trong mười năm hoạt động 

đầu tiên, đồng chí ra sức truyền bá đường lối cách mạng của Đảng cho cán bộ và 

nhân dân ta. 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ tháng 11/1940, với cương vị Quyền 

Tổng Bí thư ở thời điểm vô cùng khó khăn này, đồng chí cử cán bộ đi chắp nối 

liên lạc, khôi phục tổ chức và cử người sang Quảng Tây đón lãnh tụ Nguyễn Á i 

Quốc về nước… 

Từ tháng 5/1941, trên cương vị Tổng Bí thư, với trí tuệ sắc sảo, đồng chí 

cùng với Trung ương Đảng có những quyết định quan trọng, đưa cách mạng tiến 

lên những bước nhảy vọt. Nổi bật nhất là chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung ương 

Đảng ra Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ”. Chỉ thị đó, 

cùng với “Lời kêu gọi” của lãnh tụ Nguyễn Á i Quốc, có tác động lớn đến việc 

động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân hưởng ứng cao trào chống Nhật, cứu 

nước. 
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 Tại Đại hội Quốc dân ở Tân Trào, đồng chí được cử phụ trách Ủy ban khởi 

nghĩa toàn quốc. Tối 13/8/1945, Ủy ban phát lệnh Tổng khởi nghĩa; chỉ trong một 

thời gian ngắn, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công vang dội. 

 Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí cùng tập thể Bộ 

Chính trị trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến. Tác phẩm“Kháng chiến nhất định 

thắng lợi” của đồng chí đã xác định rõ mục tiêu và củng cố niềm tin của cán bộ và 

nhân dân vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến. Trong cuộc chống Mỹ, cứu nước, 

đồng chí cùng tập thể Bộ Chính trị, Trung ương Đảng có những đóng góp quan 

trọng vào việc đề ra những quyết sách chiến lược, đưa cuộc kháng chiến đến thắng 

lợi hoàn toàn. 

 Cống hiến đặc biệt của Tổng Bí thư Trường Chinh là đã đặt nền móng cho 

công cuộc đổi mới. Năm 1986, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí sớm nhận rõ 

xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước và nguyện vọng của nhân dân. Trong 

quá trình chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Tổng Bí thư Trường 

Chinh khẳng định: “Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm 

quan trọng sống còn”. Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đã trở thành Đại 

hội đổi mới, đánh dấu mốc son mới, rất quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt 

Nam và là một bước ngoặt lớn trong tư duy lý luận của Đảng ta. Từ đó, Đảng lãnh 

đạo nhân dân ta giành được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn. 

 * Nhà lý luận, nhà văn hóa lớn, nhà báo, nhà thơ 

Là một trong những nhà lý luận chiến lược của Đảng ta, Tổng Bí thư Trường Chinh 

đã để lại nhiều tác phẩm lý luận có giá trị: Chống chủ nghĩa cải lương; Vấn đề dân 

cày (viết chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp); Chính sách mới của Đảng; Kháng 

chiến nhất định thắng lợi; Bàn về cách mạng Việt Nam; Nắm vững ba bài học lớn 

để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược… Thông qua các tác phẩm đó đã 

góp phần làm rõ 2 vấn đề lý luận: Về phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn 

cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên 

cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
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 Trước mỗi thử thách của cách mạng, ở mỗi chặng đường lịch sử, Tổng Bí thư 

Trường Chinh đều nêu lên nhiệm vụ cụ thể của văn hóa. Nhiều tác phẩm, bài viết 

của đồng chí góp phần hình thành một hệ thống hoàn chỉnh những quan điểm đúng 

đắn, sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm 

Hồ Chí Minh vào lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.  
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 Đề cương văn hóa Việt Nam; Báo cáo về Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt 

Nam; Báo cáo đọc tại các Đại hội văn nghệ toàn quốc… với sự tham gia biên soạn 

của đồng chí là những cơ sở lý luận để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam theo 

phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng. Và đến nay vẫn còn nguyên giá trị, 

minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sâu rộng của Tổng Bí thư Trường Chinh. 

 Sinh thời, Tổng Bí thư Trường Chinh là một nhà báo cách mạng nổi tiếng, là 

cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Đồng chí kế 

tục xuất sắc sự nghiệp báo chí của Nguyễn Á i Quốc-Hồ Chí Minh với những tác 

phẩm có tính chiến đấu cao, có sức thuyết phục lớn, tầm lan tỏa và ảnh hưởng sâu 

rộng trong cán bộ cũng như các tầng lớp nhân dân. Đồng chí làm chủ bút nhiều tờ 

báo quan trọng, là cơ quan ngôn luận của Đảng: Cờ giải phóng, Sự Thật, Nhân Dân, 

Tạp chí Tiên Phong, Tạp chí Cộng Sản… 

 Tổng Bí thư Trường Chinh còn là nhà thơ với bút danh Sóng Hồng. Nhiều bài 

thơ thể hiện cảm xúc của tác giả trước những sự kiện quan trọng của đất nước bằng 

một tinh thần luôn lạc quan, tin tưởng ở tương lai, tiền đồ rạng rỡ của cách mạng. 

Thơ Sóng Hồng có sức chiến đấu mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái sâu sắc và đánh dấu 

từng bước trưởng thành của cách mạng Việt Nam. 

 Là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, Tổng Bí thư Trường Chinh đã suốt 

đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của 

nhân dân; không ngừng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ở đồng chí luôn toát lên ý chí kiên cường 

vì sự nghiệp cách mạng, tinh thần kỷ luật cao, tình cảm chân thành với nhân dân, 

đồng chí; khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống, phong cách làm việc khoa học; dám 

nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Trước những bước ngoặt lịch 

sử, sự cần thiết phải đổi mới tư duy, đồng chí đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá 

đúng sự thật và tình hình thực tế, cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 

ương đề ra chủ trương phù hợp, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm nên thắng 

lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. 
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 Trong không khí vui xuân, đón Tết Nhâm Dần - Năm 2022, kỷ niệm 115 năm 

Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh là dịp để chúng ta cùng nhau tự hào ôn lại và 

tôn vinh những cống hiến to lớn của Nhà lãnh đạo kiệt xuất- Tổng Bí thư Trường 

Chinh. Từ đó, mãi mãi vững tin theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta 

đã lựa chọn. 
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4. Lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 – 27/02/2022) 

 Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh 

thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, 

coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Lương y 

phải như từ mẫu'. Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để 

hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải 

thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận. 
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Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho 

Hội nghị căn dặn ba điều: 

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết – Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. 

Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. 

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người 

trong ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sỹ, dược sỹ cho đến các anh chị 

em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng 

là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân. 

- Thương yêu người bệnh – Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô 

các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức 

khoẻ cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. 

Vì vậy , cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt 

của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.' Lương y phải như từ mẫu', câu 

nói ấy rất đúng. 

- Xây dựng một nền y học của ta – Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y 

học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán 

bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp vơí nhu cầu 

của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học dân tộc và đại chúng. 

Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng 

thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng 

nghiên cưú và phối hợp thuốc ' Đông' và thuốc ' Tây'. 

Do đó ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1955, ngày 27 tháng 2 được 

chọn là Ngày thầy thuốc Việt Nam 

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh 

thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, 

coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Lương y 

phải như từ mẫu'. Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để 

hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải 

thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận. 
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1. Chǎm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện 

đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có 

lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm 

chất đạo đức của thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa 

học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khǎn gian khổ 

vì sự nghiệp chǎm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

 

2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. 

Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn 

đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp 

nhận của người bệnh. 

 

3. Tôn trọng quyền được khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng 

những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín 

đáo và lịch sự. Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã 

hội. Không được phân biệt đối xử với người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, 

lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh 

toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

 

4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận 

tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải 

thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều 

trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; 

động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. 

Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và 

chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết. 

 

5. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đùn 

đẩy người bệnh. 
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6. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an 

toàn; không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, 

thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh. 

 

7. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp 

thời các diễn biến của người bệnh. 

 

8. Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều 

trị, tự chǎm sóc và giữ gìn sức khỏe. 

 

9. Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng 

dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết. 

 

10. Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn 

sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. 

 

11. Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình không 

đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước 

 

12. Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng 

chống dịch bệnh, cứu chữa người bị nạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực 

hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch. 

 

Nguồn lichsuvietnam.vn (TT) 
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5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 

01. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

02. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân. 

03. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 

2022-2027. 

04. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu tân binh 

lên đường nhập ngũ. 


