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PHÁT HUY TINH THẦN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, ĐẨY MẠNH 

CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM  

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Đại tướng, GS, TS TRẦN ĐẠI QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

nước CHXHCN Việt Nam - 

Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, đầy 

gian khổ, hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Từ khi có Đảng lãnh đạo, lịch 

sử hào hùng của dân tộc ta được tiếp nối bằng những mốc son chói lọi với biết 

bao chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc 

Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng 

hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với “thù trong, giặc ngoài”, nạn đói hoành 

hành, khó khăn chất chồng, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã nhạy bén, sáng suốt, bình tĩnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt 

Nam vượt qua thác ghềnh hiểm nguy, từng bước tiến lên. Đứng vững trên nguyên 

tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, Đảng đã đề ra sách lược ngoại giao 

mềm dẻo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm của 

lịch sử nhằm phân hóa kẻ thù, loại trừ từng bước các thế lực thù địch, phản động, 

tranh thủ thời gian để củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. 

Với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, thực dân Pháp mỗi lúc một điên 

cuồng lấn tới. Là hiện thân của ý chí hòa bình Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

làm hết sức mình để tránh một cuộc chiến tranh đổ máu cho hai dân tộc Việt - Pháp, 

nhưng khi kẻ thù đã buộc chúng ta phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc, thì nhân dân ta 

không sợ hy sinh, gian khổ, kiên quyết chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do của dân 

tộc. Đêm 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Đại diện cho tinh thần 

yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời 

kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, thúc giục toàn dân đứng lên cứu nước; đây là một 

định hướng chiến lược đối với toàn dân ta ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống thực 

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

nước, nhất định không chịu làm nô lệ... 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” (1). 

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

sông đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, truyền 

thống anh hùng, bất khuất, kiên cường của nhân dân ta; thôi thúc cả nước sục sôi 

đứng lên chiến đấu, vì độc lập, tự do thiêng liêng của Tổ quốc. Đáp lời kêu gọi của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước ta với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc 

quyết sinh” đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược, mở đầu là cuộc chiến đấu của quân và dân Thủ đô Hà Nội. Cùng với 

quân dân Thủ đô, quân dân các địa phương trong cả nước đã chiến đấu ngoan 
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cường, giam chân địch. Đường lối kháng chiến của Đảng ta xác định ngay từ đầu là 

chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, phát huy cao 

độ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. 

Sau chín năm chiến đấu vô cùng oanh liệt, quân và dân ta đã đánh thắng thực 

dân Pháp và can thiệp Mỹ mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “lừng 

lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, một trong 

những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân 

tộc, là bản anh hùng ca của một cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, xứng đáng 

“được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa 

trong thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành 

trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” (2), mãi mãi là niềm tự 

hào của các thế hệ người Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp 

Mỹ có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, buộc thực dân Pháp phải công nhận độc lập, chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 

định: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một 

nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, 

đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã 

hội chủ nghĩa trên thế giới” (3). Nguyên nhân cơ bản, quyết định thắng lợi là do 

đường lối cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân độc lập, tự chủ, đúng đắn, 

sáng tạo và sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, đứng đầu là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Đó là thắng lợi của sức mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, cả nước đồng 

lòng, toàn dân đánh giặc, của trí tuệ và bản lĩnh con người Việt Nam; sức mạnh của 

tiền tuyến và hậu phương, vật chất và tinh thần, hiện đại và truyền thống, trong 

nước và quốc tế; sự đoàn kết toàn dân tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất 

rộng rãi, được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông và trí thức vững 

chắc; chính quyền dân chủ nhân dân được giữ vững, củng cố và lớn mạnh, làm công 

cụ sắc bén tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới; lực lượng vũ 

trang gồm ba thứ quân do Đảng ta trực tiếp lãnh đạo, ngày càng vững mạnh, chiến 

đấu dũng cảm, mưu lược, tài trí, từng bước làm chuyển biến so sánh lực lượng, tạo 

nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi cuối cùng. 

Nghiên cứu quá trình lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 

can thiệp Mỹ của Đảng ta, có thể rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về 

lãnh đạo cách mạng và chiến tranh nhân dân có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Nổi bật là: 

1. Phải đề ra được đường lối đúng đắn và quán triệt thực hiện sâu rộng trong 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đó là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng 

chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa 

kiến quốc. Nếu trước đây ông cha ta đã từng lấy “nhân nghĩa mà thắng cường bạo”, 

“lấy yếu mà chống mạnh”... thì ngày nay trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam anh hùng đã lấy chính nghĩa mà chiến thắng xâm 

lược, lấy sức mạnh đại đoàn kết mà chiến thắng kẻ thù hung bạo, lấy chiến tranh 

cách mạng của toàn dân mà chiến thắng chiến tranh xâm lược của bọn thực dân 
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cướp nước. 

2. Đoàn kết toàn dân, toàn dân kháng chiến và đoàn kết với nhân dân hai nước 

Lào, Campuchia, với nhân dân Pháp và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế 

giới để dấy lên phong trào chống chiến tranh xâm lược phi nghĩa trên thế giới. 

3. Thực hiện phương châm vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây 

dựng hậu phương ngày càng vững mạnh. 

4. Chủ động đề ra và thực hiện phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ 

thuật quân sự sáng tạo, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại 

giao, phối hợp nhịp nhàng giữa các chiến trường. 

5. Toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt đảng phái, giai cấp, tôn giáo, 

tín ngưỡng... đều phải là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận quân sự, kinh tế, 

chính trị, văn hóa, tạo sức mạnh tổng hợp để đưa kháng chiến đến thắng lợi cuối 

cùng. 

Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện đã được thực tiễn hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thực tiễn xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa kiểm nghiệm, chứng minh là hoàn toàn đúng 

đắn. Bài học về phát huy sức mạnh toàn quốc kháng chiến, kháng chiến toàn dân, 

toàn diện đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng 

chiến, qua hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và 

toàn quân ta đã vượt lên khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công, kỳ tích anh 

hùng. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đã ra khỏi 

khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển. Sức mạnh về mọi mặt của 

đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, đi vào chiều 

sâu, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, tạo lập và giữ được môi trường hòa 

bình, tranh thủ yếu tố thuận lợi của môi trường quốc tế để phát triển. Hình ảnh và vị 

thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, đóng góp ngày 

càng tích cực, có trách nhiệm vào đời sống chính trị khu vực và thế giới... Những 

thành tựu đó tạo tiền đề, là nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát 

triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là 

đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với 

thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. 

Để tiếp tục phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nhận thức sâu sắc tình hình mới, 

yêu cầu, nhiệm vụ mới; phát huy cao độ quyết tâm chính trị, tiếp tục đẩy mạnh toàn 

diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, 

thách thức, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”. Củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức 

mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp quốc gia to lớn. Quan tâm chăm lo, cải 

thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người 

có công với nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chú trọng 

xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội, 



4 

 

ngăn chặn sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức. Phát huy vai trò nòng cốt và trách 

nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, 

các ngành; sự tham gia tích cực, hiệu quả của gia đình, nhà trường, cộng đồng và 

toàn xã hội; triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm xây dựng con người Việt 

Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây dựng 

các cơ chế, chính sách nhằm gắn kết chặt chẽ xây dựng văn hóa và phát triển con 

người, phát triển văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế với bảo vệ 

môi trường. Tuyên truyền, giáo dục, động viên lòng yêu nước, yêu chế độ của toàn 

dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và 

phát triển đất nước. 

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp 

năm 2013 về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tôn trọng và phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân gắn với đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và tôn trọng 

kỷ cương, kỷ luật, chấp hành pháp luật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc 

biệt, đề cao vai trò làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, 

xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện và 

luật hóa chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan 

nhà nước, bảo đảm nâng cao năng lực quản lý, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp và cải cách tư pháp gắn với tiếp tục cải cách 

hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại vì dân phục vụ; xây dựng đội ngũ 

công chức trong sạch, tận tụy, chuyên nghiệp, có năng lực thiết kế, tham gia hoạch 

định và thực thi chính sách phát triển. 

Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, giương cao ngọn cờ hòa bình, chính 

nghĩa, phù hợp với những giá trị chung của nhân loại; giải quyết hài hòa lợi ích của 

quốc gia với lợi ích của các nước trong khu vực và trên thế giới, phù hợp với những 

nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; tham gia tích cực vào việc giải quyết 

những vấn đề quan tâm chung, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đóng góp 

thiết thực vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Kiên định thực 

hiện sáng tạo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và 

chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Mở rộng, đưa quan hệ hợp tác quốc 

tế đi vào chiều sâu, bền vững; kết hợp sức mạnh nội sinh của dân tộc với sức mạnh 

mang tính thời đại của nhân loại yêu chuộng hòa bình, công lý, tiến bộ; tiếp tục 

nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, phục vụ hiệu quả yêu cầu xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây 

dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng 

dân” vững chắc. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng Quân đội 

nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, 

đi thẳng vào hiện đại đối với những lĩnh vực, lực lượng trọng yếu; phát triển khoa 

học-công nghệ, công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm độc lập, tự chủ. Nâng 

cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến 

tranh, xung đột, phòng ngừa, phát hiện và triệt tiêu các yếu tố bất lợi, không để bị 

động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, 

hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn, phản bác kịp 
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thời những thông tin, 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. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 

độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và 

chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời, giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. 

Để có thắng lợi vẻ vang ngày hôm nay, Đảng ta và nhân dân ta đã phải vượt 

qua muôn vàn gian lao, thử thách. Biết bao cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng bào 

đã hy sinh xương máu, nêu cao khí phách anh hùng của giai cấp tiên phong và của 

dân tộc, nêu cao lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 

Những tấm gương chói ngời đó sống mãi với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân 

tộc và muôn đời con cháu mai sau. Ôn lại tinh thần Toàn quốc kháng chiến, tự hào, 

tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, phát huy nội lực, ý chí 

quyết chiến, quyết thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 

quốc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân ta nêu cao lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu hy sinh vì 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, nắm vững 

thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc 

ta đến những đỉnh cao thắng lợi mới. 
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