Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám
(19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)
I. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945- SỰ KIỆN VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT
NAM
1. Bối cảnh lịch sử và diễn biến
Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ II bước vào giai đoạn quyết định, quân đội Xô Viết
liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt các nước và tiến thẳng
vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béc-lin, ngày 9/5/1945 phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện. Ngày
08/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật , ngày 14/8 /1945 phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện , chiến
tranh thế giới thứ 2 kết thúc.
Trong nước, trải qua nhiều thử thách cam go và các cuộc diễn tập quan trọng như cao trào cách mạng
1930 - 1931, phong trào dân chủ 1936 - 1939, cao trào kháng Nhật cứu nước 1939 – 1945, phong trào
cách mạng dâng cao.
Trước tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, Đảng ta đã có những quyết sách nhằm đẩy
mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 09/3/1945, Thường vụ Trung ương Đảng
họp quyết định phát động phong trào kháng Nhật cứu nước. 3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị quân sự
cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng , thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt
Nam giải phóng quân. xây dựng 7 chiến khu chống Nhật cứu nước. Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào
kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ. Đầu tháng 5/1945 Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang chọn
Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 4/6/1945 , khu giải
phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa
của cả nước.
Tháng /8/1945 , hội nghị Đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào khẳng định “ Cơ hội rất tốt cho ta
giành độc lập sắp tới” quyết định phát động toàn dân giành chính quyền. 23 giờ ngày 13/8/1945, Ủy ban
Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16/8/1945,
Đại hội Quốc dân tại Tân Trào đã thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”, thông qua “Lệnh Tổng
khởi nghĩa”, quyết định Quốc kỳ nền đỏ sao vàng, Quốc ca , thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung
ương do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng loạt đúng dậy, tiến hành
tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa đã
giành thắng lợi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền trong cả nước thuộc về Nhân dân.
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của gần 1 triệu đồng bào, Chủ
tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước
quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.Từ đó ngày 2/ 9 là ngày quốc khánh của
nước ta.
2. Nguyên nhân thắng lợi
- Nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định, đó là sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, khéo của Đảng;
sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta một cách đúng
đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo, có phương pháp và chiến lược, chiến thuật cách mạng thích hợp và linh
hoạt.; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ, kiên quyết chớp thời cơ.
- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường
của các tầng lớp nhân dân ta không chịu sống mãi kiếp nô lệ, nghe theo tiếng gọi của Đảng, quyết vùng
lên giành độc lập cho dân tộc.
- Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám trong bối cảnh quốc tế thuận lợi. Đó là việc quân đội Liên Xô và
Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức, Ý, Nhật. Phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức,
của các lực lượng tiến bộ trên thế giới phát triển mạnh.
3. Ý nghĩa lịch sử

- Cách mạng tháng Tám là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước
ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa ra đời- nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt
Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân
phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ
một nước thuộc địa nữa phong kiến trở thành nước độc lập, tự do, dân chủ. Đảng Cộng Sản Việt Nam trở
thành Đảng cầm quyền.
- Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác -Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào
hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối
cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của
thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên của chủ nghĩa Mac- Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á.
Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, là đỉnh cao
của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa
Mác- Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh, với xu thế của thời đại vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ
nghĩa đế quốc và thực dân áp bức, thống trị. Khẳng định rằng, trong trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc
cách mạng do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém
phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc
địa nữa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.
4. Những bài học kinh nghiệm.
Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng ta nhiều bài học, kinh nghiệm lớn, quý báu, sâu sắc nhất, đó là:
Thứ nhất, có một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng
Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách
mạng đúng đắn, có phương pháp, hình thức đấu tranh phong phú; biết biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực
lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng đúng lúc, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để
dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền.
Thứ hai, vấn đề giành và giữ chính quyền. Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Để giữ
vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân tạo sức mạnh vật chất tinh thần để đấu
tranh thắng lợi với thù trong, giặc ngoài. Đảng ta đã kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và đã biết sử
dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp và đúng lúc để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy
nhà nước mới của dân, do dân và vì dân.
Thứ ba, vấn đề nắm bắt thời cơ, đề ra được những quyết định chính xác và kịp thời.Nghệ thuật chỉ đạo tài
tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa
đúng lúc thể hiện cụ thể trong chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3/1945 “Nhật Pháp bắn
nhau và hành động của chúng ta” và bản “Quân lệnh số 1”.
II.THÀNH TỰU 72 NĂM XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
1. Giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo
vệ Tổ quốc , làm tròn nghĩa vụ quốc tế
- Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời đã phải đương
đầu với muôn vàn khó khăn . Trước tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”, chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta
đã phát huy cao độ sáng tạo, khéo léo, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác
ghềnh, đi đến bến bờ vinh quang; lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược lần thứ 2 với phương châm vừa kiến quốc vừa kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự
lực cánh sinh. Chiến thắng Điên Biên Phủ chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự
sụp đỗ của thực dân cũ trên thế giới, giải phóng Miền Bắc, đưa Miền Bắc lên xây dựng chủ nghĩa xã hội,
hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
- Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp thắng lợi, Miền Bắc được giải phóng nhưng đế quốc Mỹ thực hiện
âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới. Toàn thể nhân dân ta dưới sự
lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ cách mạng: cách mạng xã
hội chủ nghĩa Miền Bắc ; cách mạng dân tộc , dân chủ ở Miền Nam giải phóng Niền Nam khỏi ách thống
trị của Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.Thắng

lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trong chói lọi nhất của lịch sử dân tộc,
là sự kiện có tầm quốc tế, có tính thời đại sâu sắc.
- Cả nước bước vào thời kì đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung trí lực ra
sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mười năm cả nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là mười năm Đảng
tìm tòi con đường đổi mới. Đây cũng là thời kì tư duy mới được hình thành từng bước bắt nguồn từ thực
tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu và khuyết điểm trong mười năm ấy để lại bài
học quy1gia1 cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.
2. Đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên
chủ nghĩa xã hội.
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước theo định
hướng XHCN. Đại hội VI (12/1986) đưa ra đường lối đổi mới mở ra bước ngoặc quan trọng trong sự
nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.Qua hơn 30 nămđổi mới toàn diện đất nước giành được những thắng
lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các mặt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được cũng cố
và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định; an ninh- quốc phòng giữ vững. Vai trò và vị thế nước ta trên
trường quốc tế được nâng cao; không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy, văn hóa xã hội
không ngừng được phát triển. Việt Nam vượt qua ngưỡng cửa nước nghèo, chậm phát triển trở thành
nước có thu nhập trung bình; đang thực hiện hiệu quả mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô…
Công cuộc đổi mới đã đáp ứng được những đòi hỏi bức thiết của tình hình nước ta, phù hợp xu thế
phát triển của thời đại; có ý nghĩa như một cuộc cách mạng trong thời kì mới, một sự nghiệp thật sự sáng
tạo của nhân dân ta; khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và
xu thế phát triển của lịch sử.
III. Phát huy thành quả, kinh nghiệm 72 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
- Cách mạng tháng tám thành công, nước ta từ một nước thuộc địa nữa phong kiến trở thành một
quốc gia độc lập, tự do , phát triển theo con đường XHCN ; nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người
làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 72 năm qua tuy giành nhiều thắng lợi vĩ đại. tuy nhiên khó khăn , thách
thức còn nhiều.
- Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện, chúng ta tiếp tục vận dụng và phát huy những bài học kinh
nghiêm được đúc kết từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
+ Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
+ Hai là, sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
+ Ba là, Không ngừng cũng cố, tăng cường đoàn kết.
+ Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,; sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc
tế.
+Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng
Việt Nam.
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước theo cương lĩnh, Hiến
pháp, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện
mục tiêu: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của TQ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN; giữ vững hòa bình,
ổn định, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân; rút ngắn
khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến trong khu vực; nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế;
phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước đi lên CNXH.
Trước hết cần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tăng cường xây dựng , chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; đẩy
mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
- Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động.

Thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược( hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát
triển nhanh nguồn lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao.
- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ TQ; giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định để phát triển đất nước…
- Thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống
vật chất , tinh thần.
- Xây dựng nềnvăn hóa Việt Nam và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước.
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN trong bối cảnh toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng; NQ Đại hội đảng các cấp, chúng
ta càng hiểu rõ hơn giá trị của Cách mạng Tháng Tám; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay
trong việc vận dụng và phát triển bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc
xây dựng và bảo vệ TQ 72 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

