
Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) 

  

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ 

đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, 

thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh. 

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền 

thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, 

độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Nhưng Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam 

thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá 

hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát 

đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm 

trọng. Song, nhân dân Việt Nam quyết không lùi. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Thà hy 

sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lời kêu gọi của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh thiêng liêng của lý trí và trái tim của mỗi người 

Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua 

muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những 

chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà. 

Đồng bào ta tràn ngập niềm vui trong Ngày đại thắng. Thắng lợi vĩ đại này đã làm nức lòng bè 

bạn gần xa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - 

của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và 

nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức 

mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần 

quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân với sự chỉ huy thao lược của các vị 

Tướng lĩnh tài ba; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế; 

của liên minh chiến đấu kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam, 

Lào, Cam-pu-chia. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước có ý nghĩa 

lịch sử trọng đại. Báo cáo Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trình bày tại Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ngày 14-12-1976 đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, 

nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được 

ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về 

sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới 

như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có 

tính thời đại sâu sắc”. 

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đất nước ta đứng trước muôn 

vàn khó khăn thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đoàn kết nhất 

trí, nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, chúng ta đã tập trung sức khắc phục hậu quả nặng 

nề của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới 



phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến 

hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 

nghĩa lịch sử. Phát huy tinh thần của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân ta cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ - thuận lợi, vượt qua 

khó khăn - thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu xây dựng đất nước 

ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - một nước Việt Nam thống nhất, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ - xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào, của các anh 

hùng liệt sỹ. 

Giai đoạn phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1965 - 1975) là một trong những giai đoạn 

hào hùng, sôi động nhất đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Oai. Thấm nhuần chân lý 

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Oai gắn kết 

chặt chẽ nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tăng cường chi viện sức người, sức của cho sự 

nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng hậu 

phương vững mạnh, Thanh Oai còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người cho tiền 

tuyến lớn – miền Nam, được Đảng bộ và nhân dân trong huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng. 

Phát huy truyền thống yêu nước và kiên cường cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Thanh Oai đã 

góp phần cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp 

chào mừng Ngày quốc tế Lao động 1/5. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, của Đảng 

ta, của các Lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng và tinh thần Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2015 - 2020 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trọng đại - vinh quang trong giai đoạn phát triển mới mà Cương lĩnh của 

Đảng và Hiến pháp đã đề ra. 
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