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VẬN DỤNG KINH NGHIỆM CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, NẮM BẮT 

THỜI CƠ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀO TRONG CÔNG 

CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 

 

Vận dụng kinh nghiệm chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ của cách mạng 

tháng Tám năm 1945 vào trong công cuộc đồi mới hiện nay. 

Thắng   i v  đại củ   ách mạng tháng Tám năm 1945 đánh dấu bước phát triển 

nhảy vọt trong lịch sử dân tộc t , đập tan ách áp bức thực dân gần 100 năm và chế độ 

phong kiến đã tồn tại hàng ngàn năm ở nước ta; mở ra một kỷ nguyên mới cho đân 

tộc Việt N m, đó  à kỷ nguyên: độc lập dân tộc gắn liền với chủ ngh   xã hội. 

Thắng   i củ   ách mạng tháng Tám năm 1945 để  ại cho dân tộc t  nhiều bài 

học kinh nghiệm qu  báu, trong đó có bài học “nắm vững thời cơ, đẩy  ùi nguy cơ, 

chủ động, sáng tạo tiến hành khởi ngh   giành chính quyền , đư c đánh giá  à một 

trong những bài học c t   i, góp phần qu n trọng  àm nên thắng   i củ  cuộc T ng 

khởi ngh   tháng tám năm 1945  

Trong  ách mạng Tháng Tám, sự nhạy b n nắm bắt thời cơ đư c thể hiện ng y 

khi  ảng đư  r  những dự báo về t nh thế cách mạng và cơ hội qu  báu để dân tộc 

Việt N m vùng  ên giành chính quyền về t y nhân dân  Ng y khi phát xít Nhật n  

s ng  ật đ  thực dân Pháp ở  ông  ương  ngày 09 3 1945 , với  h  thị “Nhật - Pháp 

bắn nh u và hành động củ  ch ng t    ngày 12 3 1945 ,  ội nghị   n Thường vụ 

Trung ương mở rộng đã nhận định t nh h nh và dự đoán h i t nh hu ng có thể di n r  

và tạo nên một thời cơ “vàng  để nhân dân t  đứng dậy giành chính quyền: thứ nhất 

 à, quân  ồng minh vào  ông  ương đánh Nhật; thứ h i  à, phát xít Nhật đầu hàng 

 ồng minh  Và đ ng như dự đoán thứ h i củ   ảng t : phát xít  ức đầu hàng  ồng 

minh vô điều kiện vào tháng 5 năm 1945   ến tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng 

 ồng minh. Tuyên b  đầu hàng của chính phủ Nhật Bản đã  àm cho quân Nhật ở 

 ông  ương mất tinh thần; chính quyền tay sai hoàn toàn tê liệt. 

Trong khi đó, tin Nhật đầu hàng truyền đi khắp nước đã th i bùng ngọn lửa 

cách mạng  ên c o chư  từng thấy trong các tầng lớp nhân dân. Các tầng lớp trung 

gi n đã ngả hẳn về phía cách mạng; toàn dân tộc đ ng sôi n i đ i giờ khởi ngh    Và 

 ảng t  cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho cuộc t ng khởi ngh a. 

Như vậy, những điều kiện khách quan và chủ quan cho cuộc t ng khởi ngh   ở 

nước t  đã hoàn toàn chín muồi; thời cơ cách mạng ngh n năm có một đã đến, đòi hỏi 

chúng ta phải hành động mau lẹ và kiên quyết  Trong   c đó, quân đội các nước đế 

qu c với danh ngh   đồng minh chuẩn bị vào  ông  ương tước vũ khí quân Nhật. 
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Vấn đề giành chính quyền đư c đặt r  như một cuộc chạy đu  nước rút với quân 

 ồng minh. 

Trước tình thế vô cùng khẩn cấp và thuận l i đó, tại Hội nghị toàn qu c của 

 ảng họp tại Tân Trào từ ngày 13 - 15/8/1945 quyết định phát động t ng khởi ngh   

giành chính quyền trước khi quân đồng minh k o vào  ông  ương  Và ng y đêm 

13/8/1945, Ủy ban khởi ngh   hạ lệnh t ng khởi ngh    

Quân Lệnh s  1 đã nêu r : "Giờ t ng khởi ngh   đã đến! ơ hội có một cho 

nhân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập củ  nước nhà!... Chúng ta phải 

hành động cho nhanh với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!  

 Sau khi Hội nghị toàn qu c củ   ảng kết th c, ngày 16 8 1945,  ại hội qu c 

dân cũng họp tại Tân Trào đã thông qu   ệnh t ng khởi ngh   củ   ảng và 10 chính 

sách của Việt Minh, quyết định Qu c kỳ, Qu c ca của Việt Nam, lập ra Ủy ban dân 

tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 

 ại hội Qu c dân Tân Trào thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể dân tộc 

trong giờ phút quyết định vận mệnh củ  đất nước; biểu thị  òng tin tưởng tuyệt đ i 

của nhân dân vào sự  ãnh đạo củ   ảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ng y s u  ại hội, Chủ tịch Hồ  hí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến 

s  cả nước “Giờ quyết định cho vận mệnhdân tộc đã đến. Toàn qu c đồng bào hãy 

đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho t     ưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch 

Hồ Chí Minh và lệnh t ng khởi ngh  , nhân dân cả nước triệu người như một nhất tề 

đứng lên với tinh thần tiến công liên tục và ý chí quyết tâm giành cho đư c độc lập. 

 ưới sự  ãnh đạo củ   ảng, từ ngày 14 đến ngày 25 8 1945, t ng khởi ngh   

đã nh nh chóng di n r  và giành thắng   i trên phạm vi cả nước, chính quyền về t y 

nhân dân   ờ đỏ s o vàng tung b y ở tất cả các đị  phương từ  ắc đến N m đánh dấu 

thắng   i hoàn toàn củ   ách mạng Tháng Tám năm 1945   hiều 28/8, Uỷ ban dân 

tộc giải phóng tuyên b  tự cải t  thành Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa. Và tại quảng trường      nh, vào ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh thay mặt 

Chính phủ Lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên b  với qu c dân đồng bào: Nước 

Việt Nam dân chủ cộng hò  r  đời. 

Thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 chứng tỏ, Ðảng t , đứng đầu là 

Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nh n vư t trước thời gi n, xác định đ ng thời cơ, cho 

nên đã chuẩn bị t t lực  ư ng, sẵn sàng chủ động, chớp thời cơ  ãnh đạo nhân dân ta 

đứng lên t ng khởi ngh   giành thắng l i. 

Bảy mươi năm trôi qu , những bài học của Cách mạng Tháng Tám 1945 vẫn 

còn giữ nguyên giá trị. Việc vận dụng, kế thừa và phát triển đ ng theo những bài học 

của Cách mạng Tháng Tám đã gi p  ảng và nhân dân ta tạo nên những thắng l i 
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vang dội trong hai cuộc kháng chiến v  đại. Hiện n y, s u 30 năm thực hiện công 

cuộc đ i mới toàn diện, dưới sự  ãnh đạo củ   ảng, đất nước t  đã tạo r  đư c thế và 

 ực mới   inh tế tăng trưởng khá nh nh, đã r  khỏi tình trạng kém phát triển. GDP 

b nh quân tăng hàng năm từ s u đ i mới đến 2010: 1986 - 1990 là 3,9%, 1991 - 1995 

là 8,2%, 1996 - 2000 là 7%, 2001 - 2005 là 7,5%, 2006 - 2010 là 7,2%; Nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ ngh   bước đầu đư c xây dựng. Hệ th ng pháp luật, 

chính sách và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

ngh   đư c xây dựng tương đ i đồng bộ. Với chủ trương tích cực và chủ động hội 

nhập kinh tế qu c tế, Việt N m đã th m gi   iệp hội các qu c gi   ông N m Á, thực 

hiện các cam kết về Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định thương mại 

Việt Nam - Hoa Kỳ, gia nhập t  chức thương mại thế giới  WTO      ến nay, Việt 

N m đã có qu n hệ thương mại với hơn 200 nước và vùng lãnh th , k  hơn 90 hiệp 

định thương mại song phương với các nước. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước đư c đẩy mạnh, cơ sở vật chất kỹ thuật của CNX  tăng  ên đáng kể   ời 

s ng nhân dân đư c cải thiện rõ rệt, những vấn đề về phát triển văn hó , xã hội, con 

người có nhiều tiến bộ  G P b nh quân đầu người năm 1990  à 200 US , năm 2010 

đạt 1 168 US , đến năm 2015 đạt khoảng 2000 USD;với mức này, Việt Nam chuyển 

từ vị trí nhóm k m phát triên s ng nhóm nước phát triển trung bình có thu nhập 

thấp.Tu i thọ trung bình từ 68 tu i năm 1999 đến nay nâng lên trên 72 tu i. T  lệ hộ 

nghèo giảm mạnh từ 58,1% năm 1993 xu ng còn 16% năm 2006 và 9,45% năm 

2010. Ch  s  phát triển con người không ngừng tăng  ên  0,683 năm 2000  ên 0,733 

năm 2008 , xếp thứ 100 177 nước, thuộc nhóm trung b nh c o; đã hoàn thành phần 

lớn các Mục tiêu Thiên niên kỷ do Liên Hiệp Qu c đặt r  cho các nước đ ng phát 

triển đến năm 2015  6 8 nhóm [3]. Chính trị - xã hội  n định. Hệ th ng chính trị và 

kh i đại đoàn kết dân tộc (mà nền tảng là liên minh công nhân - nông dân - trí thức 

do  ảng  ãnh đạo  ngày càng đư c củng c  và tăng cường. Nền qu c phòng toàn dân 

và  n ninh nhân dân đư c giữ vững. Trong công cuộc đ i mới,  ảng Cộng sản Việt 

Nam không ngừng xây dựng và ch nh đ n, nâng c o năng  ực  ãnh đạo và sức chiến 

đấu thể hiện trong tr nh độ tư duy     uận, vận dụng đ ng đắn các quy luật khách 

qu n để đề r   ương   nh  b  sung và phát triển năm 2011 , đường l i thích h p, tăng 

cường sức mạnh t  chức, kỷ luật và năng  ực t  chức thực ti n. 

Tuy nhiên, cùng với những thời cơ, vận hội thuận   i, sự nghiệp cách mạng củ  

 ảng và nhân dân t  đ ng đứng trước không ít nguy cơ  ớn, đó  à : “Nguy cơ tụt hậu 

x  hơn về kinh tế , “ hệch hướng xã hội chủ ngh   , “Tệ qu n  iêu, th m nhũng , 

“ i n biến hò  b nh, bạo loạn lật đ  … mà  ội nghị đại biểu toàn qu c giữa nhiệm 

kỳ khó  VII  01 1994  đã nêu  ên  Ngày n y, những nguy cơ này không hề mất đi mà 

còn trở thành những thách thức lớn củ   ảng, nhà nước và nhân dân t    o đó, để 

thực hiện thắng   i nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ T  qu c, đòi hỏi ch ng t  cần tích 
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cực nghiên cứu, vận dụng t t hơn nữ  những bài học kinh nghiệm qu  báu trong 

 ách mạng Tháng Tám năm 1945, đặc biệt  à bài học “chủ động, sáng tạo, nắm vững 

thời cơ, đẩy  ùi nguy cơ   

Trong b i cảnh toàn cầu hó  mạnh m  hiện n y, để nắm bắt đư c thời cơ, vư t 

qua thách thức, trong điều kiện khoa học và công nghệ phát triển mạnh m , thời đại 

phát triển kinh tế tri thức, Ðảng t  đã ch  ra, cùng quyết tâm chính trị, thì yếu t  con 

người, nguồn lực con người có tri thức là yếu t  quyết định. Vì vậy, việc thường 

xuyên xây dựng và bồi dư ng đội ngũ cán bộ đạo đức, có khả năng nắm bắt, đón đầu, 

làm chủ đư c khoa học - công nghệ là hết sức quan trọng; đồng thời, chúng ta phải 

biết phát huy t i đ  những   i thế, gắn với tr nh thủ những thời cơ, vận hội để phát 

triển kinh tế, hội nhập qu c tế… đó  à cơ sở để toàn  ảng, toàn dân t  vư t qua mọi 

khó khăn, thách thức, thực hiện hai nhiệm vụ chiến  ư c xây dựng và bảo vệ T  

qu c; đẩy mạnh sự nghiệp CNH-    đất nước, bảo đảm cho công cuộc đ i mới tiếp 

tục giành những thắng l i mới./. 

ThS. HUỲNH THỤY MINH TRÍ 

                                                                Trường Chính trị t nh Bình Thuận 

http://www.binhthuancpv.org.vn 
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