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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử chói lọi nhất của lịch 

sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 

và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới 

trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở đầu thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân 

cũ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và giải 

phóng dân tộc. Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám “chẳng những giai cấp 

lao động và nhân dân Việt nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những 

dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong 

lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 

tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. 

Gần 70 năm đã trôi qua, song thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc cách 

mạng vĩ đại này vẫn không phai mờ. Đó là kết quả tất yếu của những nhân tố 

chủ quan và khách quan đưa lại, là kết quả hy sinh của dân tộc Việt Nam qua 

nhiều thế hệ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí 

Minh sáng lập và rèn luyện. Để có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân 

dân ta đã phải đổ biết bao xương máu qua nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt; Đảng 

ta đã phải tiến hành chuẩn bị hết sức công phu trong nhiều năm để khi thời cơ 

đến, kịp thời lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền. 

Nhân kỷ niệm 70 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhằm giúp cho bạn đọc có cái nhìn 

toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Thư viện tỉnh Bình Dương sưu tầm và 

biên soạn Thư mục chuyên đề “ÂM VANG HÀO HÙNG TỪ MÙA THU LỊCH 

SỬ” gửi tới quý bạn đọc. 
Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên website có uy tín, nội dung 

chuyển tải về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945. 

Nội dung Thư mục gồm 2 phần:  

Phần I: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 – Mốc son chói 

lọi nhất trong lịch sử cách mạng Việt Nam 

 Phần II: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 – Bài học lịch 

sử, giá trị tương lai 

Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu 

sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. Thư 

viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư mục 
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1. Khải Hoàn. Những ngày lịch sử của cách mạng Tháng Tám 1945 / Khải Hoàn 

// http://www.haiduongdost.gov.vn.– 2012 .– Ngày 27 tháng 12. 

  

NHỮNG NGÀY LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 
 

Tháng Tám năm 1945 có những ngày trọng đại và vẻ vang nhất của lịch sử dân 

tộc Việt Nam. Trong những ngày đáng nhớ ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng Mặt 

trận Việt Minh, toàn dân ta đã nổi dậy khởi nghĩa, giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế 

độ quân chủ phản tiến bộ, đánh bại bọn đế quốc xâm lược, đem lại độc lập, tự do, dân 

chủ, hạnh phúc cho nước nhà. 

 * Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8: Rất nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh Cao 

Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương, Hưng Yên, 

Kiến An, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh 

Hoà, Mỹ Tho, Sa Đéc đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, kịp thời nổi dậy giành chính 

quyền. 

* Ngày 16 tháng 8: Một đơn vị Giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp 

chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào, đánh chiếm thị xã Thái Nguyên để mở đường về Hà 

Nội. 

* Ngày 17 tháng 8: Giải phóng quân đánh tỉnh lỵ Tuyên Quang. Phát xít Nhật 

chống trả dữ dội, nhưng trước khí thế vũ bão của quân cách mạng, chúng phải xin 

điều đình và đến ngày 21 tháng 8 chính quyền tỉnh đã về tay Việt Minh. 

* Ngày 18 tháng 8: Nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng 

Nam nổi dậy giành chính quyền ở tỉnh lỵ thành công - đây là bốn địa phương giành 

được chính quyền tỉnh sớm nhất trong cả nước. Còn tại Hà Nội, ngày 17 tháng 8, 

Tổng hội Viên chức của chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại Quảng 

trường Nhà hát thành phố với hàng vạn người tham gia, để ủng hộ "Chính phủ lâm 

thời" Trần Trọng Kim. Dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Bắc Kỳ và Thành uỷ Hà Nội, 

quần chúng cách mạng đã chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh này: cán bộ của ta báo tin 

cho đồng bào biết phát xít Nhật đã đầu hàng, trình bày tóm tắt chủ trương, đường lối 

cứu nước của Việt Minh, đả đảo chính quyền bù nhìn thân Nhật và chuẩn bị tham gia 

khởi nghĩa. 

* Ngày 19 tháng 8: Nhân dân đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, giành được chính quyền 

ở Hà Nội - nơi đầu não đặt cơ quan cai trị của bọn đế quốc lúc bấy giờ. Cùng ngày 

này, khởi nghĩa giành chính quyền đã thành công ở các tỉnh lỵ Yên Bái, Phúc Yên, 

Thái Bình (miền Bắc) và Thanh Hoá, Khánh Hoà (miền Trung). 

* Ngày 20 tháng 8: Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi ở các tỉnh lỵ Thái Nguyên, Bắc 

Ninh, Ninh Bình (miền Bắc). 

* Ngày 21 tháng 8: Cuộc khởi nghĩa thành công tại các tỉnh lỵ Cao Bằng, Tuyên 

Quang, Sơn Tây, Kiến An, Nam Định (miền Bắc) và Nghệ An, Ninh Thuận (miền 

Trung). 

* Ngày 22 tháng 8: Cuộc khởi nghĩa tiếp tục giành thắng lợi ở các tỉnh lỵ Hưng 

Yên, Quảng Yên (miền Bắc). 

* Ngày 23 tháng 8: Tại Huế, cuộc khởi nghĩa lật đổ được Vương triều Nguyễn, 

chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế suy tàn, nhu nhược, bảo thủ và phản dân chủ. 

Cùng ngày này, khởi nghĩa còn thành công ở các tỉnh lỵ khác: Bắc Kạn, Hoà Bình, Hà 

Đông, Hải Phòng (miền Bắc), Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Bình Thuận, Lâm 

Viên (miền Trung) và Tân An, Bạc Liêu (miền Nam). 

http://www.haiduongdost.gov.vn.-/
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* Ngày 24 tháng 8: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Phú Thọ, Hà 

Nam (miền Bắc), Phú Yên, Dak Lak, Bình Thuận (miền Trung) và Gò Công, Mỹ Tho 

(miền Nam). 

* Ngày 25 tháng 8: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở tỉnh lỵ Sơn 

Lạng (miền Bắc), Kon Tum (miền Trung). Cũng ngày hôm đó, phấn khởi sau khi 

được tin Việt Minh đã nắm chính quyền tại Hà Nội, Huế cùng rất nhiều nơi khác ở 

miền Bắc, miền Trung, nhân dân Sài Gòn và hầu hết các tỉnh thuộc miền Nam như 

Chợ Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long Xuyên, Tây Ninh, Trà Vinh, Châu 

Đốc, Sa Đéc, Bến Tre, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Biên Hoà đã vùng lên khởi nghĩa thành 

công. 

* Ngày 26 tháng 8: Nhân dân Sơn La, Hòn Gai (miền Bắc), Cần Thơ (miền 

Nam) khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. 

* Ngày 27 tháng 8: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Rạch Giá (miền Nam) 

thành công. 

* Ngày 28 tháng 8: Cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng ở Đồng Nai Thượng 

(miền Trung) và Hà Tiên (miền Nam). 

Như vậy, về cơ bản, chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8 

năm 1945), quyền thống trị, áp bức của bọn đế quốc (Pháp, Nhật) được xây dựng suốt 

gần một trăm năm và chế độ quân chủ chuyên chế phản tiến bộ tồn tại hàng nghìn 

năm đã bị nhân dân ta lật đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thực sự 

thuộc về nhân dân. 

Khải Hoàn 
 

 

2. Bùi Thanh Sơn.Cuộc cách mạng toàn diện, triệt để nhất trong lịch sử / Bùi 

Thanh Sơn //http://www.vietnamnet.vn.– 2013.– Ngày 19 tháng 8. 

 

    CUỘC CÁCH MẠNG TOÀN DIỆN, TRIỆT ĐỂ NHẤT TRONG LỊCH SỬ 

 

Trong lịch sử nước nhà đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng, nhưng cuộc 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất, đã làm thay 

đổi toàn diện và triệt để cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh 

của đất nước. 
Khác với nhiều cuộc cách mạng trước đây, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 

1945, do Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân và 

nhân dân lao động tổ chức và lãnh đạo. Nhiệm vụ cách mạng của Đảng là đánh 

đuổi đế quốc xâm lược, đánh đổ chế độ phong kiến tay sai, giành lại hòa bình, độc 

lập, tự do cho dân tộc; xây dựng Nhà nước của dân, mang lại cuộc sống ấm no, 

hạnh phúc cho toàn dân. 

Nhiệm vụ cách mạng của Đảng phù hợp với nguyện vọng và lòng mong đợi 

của nhân dân nên Đảng được đông đảo các tầng lớp trên khắp mọi miền đất nước 

hết lòng ủng hộ, giúp đỡ và tin theo. 

Đảng ta đã tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa vũ trang toàn dân trên 

khắp mọi miền đất nước với nỗ lực, tinh thần và quyết tâm rất cao của quân và dân 

trên cả nước “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường 

Sơn, cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. 

Khởi nghĩa thành công, Đảng đã thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa, tổ chức ra hệ thống chính quyền nhân dân. 

http://www.vietnamnet.vn.-/
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Tuyên ngôn của Chính phủ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường 

Ba Đình ngày 2-9-1945, tuyên bố trước đồng bào cả nước cũng như các quốc gia 

và nhân dân toàn thế giới, khẳng định nền hòa bình, độc lập dân tộc mà nhân dân ta 

đã giành được, chủ quyền quốc gia, quyền bình đẳng, tự do, ấm no và hạnh phúc 

của người dân cần được tôn trọng. 

Nhà nước thuộc địa, chế độ đô hộ, áp bức và bóc lột của chủ nghĩa thực dân, 

phát-xít và tay sai phong kiến đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhà nước của nhân dân được 

thiết lập, mọi lợi ích của đất nước đều thuộc về nhân dân. Đây là Nhà nước dân 

chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 

 

 
 

Cùng với tổ chức hệ thống Nhà nước, ta còn tiến hành bầu cử Quốc hội, ban 

hành Hiến pháp trong đó xác định rõ: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng 

hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân, không phân biệt nòi 

giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. 

Đất nước là một khối thống nhất, không thể phân chia. Mọi công dân phải có 

nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng Hiến pháp, tuân theo và bình đẳng trước pháp 

luật. 

Mọi người được tự do ngôn luận, hội họp, xuất bản, tín ngưỡng, cư trú và đi 

lại... Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, gắn chặt lợi ích 

đất nước với quyền lợi và nghĩa vụ công dân, tạo nguồn lực để Đảng ta phát huy 

sức mạnh toàn dân khôi phục và xây dựng kinh tế. 

Bên cạnh việc xóa bỏ thể chế kinh tế của chế độ cũ, xây dựng nền kinh tế độc 

lập, tự chủ, Đảng ta còn phát động toàn dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tổ chức 

cứu trợ người nghèo, khắc phục triệt để nạn đói. 

Tiến hành công cuộc cải cách, tịch thu ruộng đất của bọn Việt gian đế quốc, 

chia cho người nghèo, giảm tô, miễn thuế cho dân. Khôi phục sản xuất nông 

nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp, như khai thác khoáng sản, chế biến 

nông, lâm và thủy sản, giao thương được phục hồi. Trong lĩnh vực tài chính, Nhà 

nước phát hành tiền giấy, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế hồi phục. 

Đánh dấu sự ra đời của nền kinh tế độc lập, tự chủ, được xây dựng bằng chính 

sự nỗ lực và công sức của toàn dân, nhằm phục vụ đời sống nhân dân, làm giàu 

cho quốc gia và dân tộc; thể chế kinh tế nô lệ, bóc lột, phục vụ chính quốc và bọn 

phong kiến tay sai hoàn toàn bị xóa bỏ, củng cố vững chắc nền độc lập của toàn 

dân. 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/08/19/11/20130819112123-cachmangthang8.jpg
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Trên lĩnh vực văn hóa và giáo dục, cùng với xóa bỏ tàn dư văn hóa và chính 

sách ngu dân, chia để trị của chế độ cũ, Đảng ta đã kêu gọi toàn dân đoàn kết, xóa 

bỏ hận thù, chung sức chung lòng kiến thiết quốc gia. 

Bên cạnh đó, Đảng ta còn thành lập Nha Bình dân học vụ, mở các lớp bổ túc 

văn hóa để xóa nạn mù chữ, khôi phục và mở rộng hệ thống giáo dục phổ thông, 

các trường cao đẳng và đại học; ban hành Sắc lệnh, định rõ nguyên tắc của nền 

giáo dục mới là: Đại chúng hóa, dân tộc hóa và theo tôn chỉ phụng sự lý tưởng 

quốc gia và dân tộc, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, bồi dưỡng hiền tài 

cho đất nước. 

Phương hướng xây dựng nền văn hóa mới mà Đảng ta đề ra là: Phải lấy hạnh 

phúc của nhân dân, của văn hóa nước ngoài, tạo ra nền văn hóa Việt Nam, sao cho 

văn hóa phải sửa đổi được thói hư tật xấu, tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ; 

xây dựng nếp sống mới, làm cho ai ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập. 

Các lọai hình báo chí, văn học, nghệ thuật được phát triển. Loại bỏ tận gốc 

văn hóa ngoại lai làm phai mờ tinh hoa văn hóa và đẩy lùi sự tiến bộ của dân tộc; 

xây dựng thiết chế văn hóa mới, kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống, tiếp thu 

tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao nhận thức, phát triển trí tuệ nhân dân, phục vụ 

công cuộc kiến thiết quốc gia và bảo vệ Tổ quốc. Đây là vấn đề cốt lõi, tạo nền 

tảng để ta xây dựng con người mới, chế độ và Nhà nước mới. 

Đối với lĩnh vực quốc phòng và an ninh, Đảng ta đã nhanh chóng phát triển 

lực lượng vũ trang, nhất là quân đội và công an. Lập quỹ quốc phòng, thành lập đội 

quân quốc gia Việt Nam và Việt Nam công an vụ. Quân đội và Công an từ nhân 

dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. 

Lực lượng vũ trang được tổ chức và biên chế thống nhất, cơ quan Bộ Quốc 

phòng, Nha Công an được kiện toàn. Quân đội và Công an được xây dựng và huấn 

luyện toàn diện cả quân sự, chính trị, hậu cần và các ngành chuyên môn nghiệp vụ 

khác. Nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng là phải đặt dưới sự lãnh 

đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng. 

Tháng 1/1946, Trung ương Quân ủy được thành lập, Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp được cử làm Bí thư. Đó là yếu tố quan trọng nhằm làm cho lực lượng vũ 

trang luôn giữ vững bản chất đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, luôn tuyệt 

đối trung thành, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc và 

nhân dân. 

Đây là nhân tố quyết định sự trưởng thành, sức mạnh chiến đấu và chiến 

thắng của lực lượng vũ trang nhân dân ta; khác hoàn toàn với bản chất của đội 

quân xâm lược, mục đích để trấn áp dân, đàn áp những người yêu nước và phong 

trào cách mạng, phục vụ lợi ích giai cấp, nhà nước đế quốc và phong kiến. 

Bằng việc tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng 

thành công chế độ mới trên mọi lĩnh vực, Cách mạng Tháng Tám đã tạo yếu tố 

vững chắc để nhân dân ta tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước, xây dựng, 

củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, sẵn sàng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm 

lược mới của kẻ thù, bảo vệ vững chắc đất nước và thành quả cách mạng, thúc đẩy 

phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới ngày càng phát triển. 

Bài học thành công về sự toàn diện và triệt để trong Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945 rất cần được nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ đất nước ở thời kỳ mới. 

Thiếu tướng Bùi Thanh Sơn 
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3. Nguyễn Huy Hiệu. Cách mạng Tháng Tám 1945 - bước ngoặt lịch sử và bài học giành 

chính quyền về tay nhân dân / Nguyễn Huy Hiệu // http://www.baomoi.com .– 2014 .– 

Ngày 18 tháng 8. 

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 – BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ VÀ  

BÀI HỌC GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN 

 

Gần 70 năm đã trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành 

cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, 

phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng 

trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên 

ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công 

nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ngày nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công do sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, 

khôn khéo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin 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, linh hoạt. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của 

Cách mạng Tháng Tám 1945. Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta 

có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có 

thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc 

thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính 

quyền toàn quốc”. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt 

Nam Dân chủ cộng hòa có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa 

quốc tế sâu sắc. Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, 

chói lọi nhất-một điểm sáng của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 

Nam. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát 

xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong 

kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô 

lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là một bước ngoặt lịch sử, đã mở 

ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, 

làm chủ vận mệnh của chính mình. Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng 

hòa đã ra đời. Đại biểu cho cả dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 

định: Những tư tưởng về quyền con người đã được ghi trong bản Tuyên ngôn độc 

lập của nước Mỹ năm 1776 và bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách 

mạng Pháp năm 1789 là "những tư tưởng bất hủ", những "lẽ phải không ai chối cãi 

được". Nhưng dân tộc có được độc lập thì con người mới có thể có tự do, hạnh 

phúc. Không thể có được quyền con người, quyền công dân khi quyền độc lập của 

dân tộc bị chà đạp. Con người ở đây phải là mọi người. Trước hết là những người 

lao động bị áp bức, bóc lột chiếm đại bộ phận trong nhân dân Việt Nam. Độc lập-

tự do-hạnh phúc, những nội dung ấy đã gắn bó quyền của dân tộc với quyền con 

người, quyền công dân. Đó cũng là tư tưởng bất hủ mà Hồ Chí Minh đã đặt ra với 

cả thế giới ngay khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời và đứng vào hàng 

ngũ tiên phong của các dân tộc đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 

http://www.baomoi.com/


6 
 

phóng xã hội, giải phóng con người. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam 

thực sự là một mũi đột phá vào khâu yếu nhất của chủ nghĩa thực dân, là cuộc cách 

mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo giành được thắng lợi đầu tiên 

ở thế kỷ XX, với tinh thần "đem sức ta mà giải phóng cho ta", như Hồ Chí Minh đã 

xác định ngay từ khi Người mới tìm thấy con đường cứu nước. Cùng với thắng lợi 

của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà 

nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, là một đóng góp có ý nghĩa lịch 

sử của dân tộc Việt Nam vào việc mở ra một thời đại thắng lợi của độc lập dân tộc, 

của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Nhưng Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945 không phải là sự kết thúc, mà mới chỉ là sự mở đầu cho thắng lợi 

của cách mạng giải phóng dân tộc, của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt 

Nam. 

 

 
 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công khẳng định sự vận dụng tài tình 

nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng ta. Thời điểm này, phong trào cách mạng nước 

ta đã lên tới cao trào, quần chúng cách mạng, mặt trận Việt Minh đã sẵn sàng hành 

động với một khí thế chưa từng có. Lực lượng cách mạng đã lôi kéo được các tầng 

lớp trung gian, trước đó còn lừng chừng, ngả hẳn về phía cách mạng. Đảng Cộng 

sản Đông Dương có kế hoạch cử cán bộ chủ chốt về các địa phương lãnh đạo Tổng 

khởi nghĩa. Đó là lúc quân Anh chưa vào miền Nam và quân Tưởng chưa vào miền 

Bắc để giải giáp quân Nhật, cũng là lúc quân Nhật bại trận, mất tinh thần, ngồi chờ 

quân Đồng minh đến tước vũ khí, ngụy quyền tay sai bỏ trốn hoặc đầu hàng chính 

quyền cách mạng. Nhờ vậy, sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến 

tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ 

máu và thành công triệt để. 

Đảng ta đã sử dụng phương thức quân sự, chính trị phối hợp, đồng thời với 

đòn tiến công của Lực lượng vũ trang cách mạng và sự nổi dậy của lực lượng 

chính trị quần chúng, trong đó, lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định, tiến 

hành mít tinh, biểu tình, thị uy, bao vây các công sở, gây sức ép, kêu gọi địch đầu 

hàng, tuyên truyền thanh thế của cách mạng, thị uy biểu dương lực lượng. Lực 

lượng vũ trang làm hậu thuẫn cho lực lượng chính trị nổi dậy và giải quyết các tình 

thế đột xuất: Diệt ác ôn trừ gian, bảo vệ các cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân. 

Việc chọn địa bàn Tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị với tinh thần 
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đồng loạt nổi dậy. Khi nhận được “Quân lệnh số 1”, cả nước đều nhất loạt khởi 

nghĩa, làm cho quân Nhật không kịp trở tay, không còn khả năng giải tỏa, ứng cứu 

chi viện cho nhau. Mục tiêu khởi nghĩa được chọn là các cơ quan đầu não, các 

công sở chính quyền địch, như ở Hà Nội là Tòa Khâm sai, Phủ Toàn quyền và các 

cơ quan đầu não ở các tỉnh, thành phố... Việc lựa chọn mục tiêu chính xác góp 

phần thúc đẩy Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng trên cả nước. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công để lại nhiều bài học kinh 

nghiệm quý, là tài sản vô giá trong kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam. Vận 

dụng bài học của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta cần tranh thủ những điều kiện 

và thời cơ thuận lợi trong nước và quốc tế, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đẩy 

mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khơi dậy lòng tự tin dân tộc…, thực hiện 

thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam XHCN trong tình hình mới. 

Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS NGUYỄN HUY HIỆU 
 

 

4. Cách mạng Tháng Tám - kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam // 

http://baotintuc.vn .– 2014 .– Ngày 19 tháng 8. 

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – KỶ NGUYÊN MỚI  

CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

 

Cách mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh 

liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Trong một thời gian ngắn, với 

khí thế cách mạng sôi sục và trào dâng chưa từng có, dân tộc ta dưới sự lãnh 

đạo của Đảng đã nhất tề vùng lên giành chính quyền trong cả nước. 

 

Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ - Tổng khởi nghĩa giành chính quyền  

tại Hà Nội tháng 8/1945.  

 

 

http://baotintuc.vn/
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* Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước 

Từ ngày 13 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên 

Quang, nhận định cơ hội cho nhân dân Việt Nam giành quyền độc lập đã tới, 

những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi. Hội nghị chủ 

trương kịp thời lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền.  

Hội nghị nêu rõ đường lối đối nội, đối ngoại của cách mạng Việt Nam trong 

tình hình mới; thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, do ông Trường Chinh, Tổng 

Bí thư của Đảng phụ trách. Ngay trong đêm 13/8/1945, Uỷ ban khởi nghĩa ra Quân 

lệnh số 1 cho đồng bào và chiến sĩ cả nước nhanh chóng vùng dậy giành quyền độc 

lập. 

Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) thông qua 

Mười chính sách lớn của Việt Minh; thông qua Lệnh tổng khởi nghĩa; quyết định 

Quốc kỳ nền đỏ ở giữa có sao vàng năm cánh; chọn bài Tiến quân ca làm Quốc ca 

và bầu ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Trung ương tức Chính phủ lâm thời do Cụ 

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước: “Giờ 

quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy 

đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 1995, t3, tr554). 

 
Nhân dân Sài Gòn nổi dậy giành chính quyền ( 8-1945) 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam 

đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, giải phóng toàn bộ đất nước. 

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 10 vạn nhân dân Thủ đô Hà 

Nội tưng bừng khí thế đấu tranh xuống đường vũ trang thị uy, tổ chức mít tinh tại 

Quảng trường Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội đỏ rực cờ cách mạng. Cuộc mít tinh 

khổng lồ của nhân dân trở thành khởi nghĩa giành chính quyền. 

 Lực lượng quần chúng nhanh chóng chiếm phủ khâm sai, toà thị chính thành 

phố, trại bảo an binh và các công sở quan trọng khác. Khiếp sợ trước lực lượng 

quần chúng, bọn cầm đầu chính quyền tay sai Nhật ở Bắc Bộ vội vã đầu hàng. Khi 

đoàn người kéo đến Tòa thị chính, thị trưởng thành phố đã mở cửa, sẵn sàng trao 

lại chính quyền cho cách mạng. 

Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở thủ đô Hà Nội. Ngày 

23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế. Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa giành chính 

quyền tại Sài Gòn. 
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Như vậy, chỉ trong 12 ngày đêm, chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến và 

tay sai thống trị gần 100 năm bị đập tan và chế độ quân chủ tồn tại hàng nghìn năm 

bị xóa bỏ vĩnh viễn, chế độ thuộc địa nửa phong kiến sụp đổ. Lần đầu tiên, chính 

quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân ta. Cách mạng Tháng Tám thành 

công. 

* Kỷ nguyên mới của dân tộc 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở đường đưa dân tộc ta 

tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình: Kỷ nguyên độc lập, tự do và 

chủ nghĩa xã hội. Kỷ nguyên mới đánh dấu bước nhảy vọt của đất nước ta. Lần đầu 

tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam, nhân dân ta từ 

người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 

Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước 

độc lập tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng lãnh đạo một 

nhà nước độc lập, một quốc gia-dân tộc, và như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 

“Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai 

cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này 

là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, 

một đảng mới 15 năm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền 

toàn quốc” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 6, 

tr.159.). 

Sau cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được khẳng định; toàn 

dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã vạch ra. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước 

vào một cuộc trường chinh mới với những biến đổi cách mạng lớn lao và sâu sắc.  

 

 

5. Dương Trung Quốc. Mùa Thu 1945: Sự ra đời một nước Việt Nam hiện đại 

/ Dương Trung Quốc // http://vtc.vn .– 2014 .– Ngày 30 tháng 8. 

 

MÙA THU 1945: SỰ RA ĐỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  

HIỆN ĐẠI 

 

Cách mạng tháng Tám 1945 với việc ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa đã mở ra cả một chân trời rộng lớn cho sự phát triển của đất nước ta. 
Ở London, thủ đô của nước Anh, có một ngôi nhà được gắn tấm biển tròn 

màu xanh với dòng chữ “Hồ Chí Minh (1890-1969) - vị Chủ tịch sáng lập ra nước 

Việt Nam hiện đại”. Ý niệm về một “Nhà nước Việt Nam hiện đại” nói lên bản 

chất của cuộc cách mạng đã khai sinh ra nó, cách đây đã ngót bảy thập kỷ, vào 

Mùa Thu năm 1945. 

Ngôi nhà đó mang tên của một quốc gia “New Zealand” vốn được xây dựng 

lại trên nền của khách sạn Carlton, nơi vào thời gian đang diễn ra cuộc đại Chiến 

thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đang là một người 

phụ bếp trên hành trình tìm đường cứu nước. 

Còn việc đặt tấm biển là một tập quán của London, vốn là nơi lưu trú của rất 

nhiều danh nhân trên thế giới, ghi nhận sự có mặt của họ như một niềm tự hào của 

Thành phố. 

 

 

http://vtc.vn/
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Cuộc cách mạng khai sinh nền dân chủ 
Như một lẽ đương nhiên, nói tới Cách mạng tháng Tám 1945 là nói tới một 

nền độc lập dân tộc được khẳng định với bản Tuyên ngôn bất hủ của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh “trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng 

tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”. 

Nhưng với nền độc lập ấy chúng ta chỉ giành lại những giá trị vốn có từ ngàn 

năm và tiếp nối ý chí bất khuất của dân tộc qua ngàn đời đấu tranh chống xâm lăng 

bảo vệ nền tự chủ hay giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của ngoại bang, giành 

lại nền độc lập dân tộc. Những gì đã ghi chép trong những bộ quốc sử hay ghi nhớ 

trong tâm thức của con người Việt Nam đều đầy ắp những tên tuổi và chiến công 

của công cuộc giữ nước. 

Lời Tuyên ngôn ở thế kỷ XX chỉ là sự khẳng định lại ý chí của lời thơ Thần 

bất hủ ở thế kỷ XI:”Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”. 

Cũng như tổ tiên, để giành lại nền độc lập, dân tộc ta phải làm một cuộc khởi 

nghĩa tháng Tám 1945 lật đổ ách thống trị của ngoại bang là phát xít Nhật và thực 

dân Pháp. 

Cách mạng tháng Tám 1945 còn được biểu hiện bằng một cuộc nổi dậy của 

toàn dân trên khắp dải đất Việt Nam vốn bị chính sách “chia để trị” của thực dân 

Pháp cắt làm 3 kỳ. Cuộc cách mạng mang một ý nghĩa rất to lớn khi nền thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Việt Nam được phục hồi. Nền thống nhất ấy 

là di sản của tổ tiên qua bao đời mở mang và xây đắp. 

Dưới chế độ thuộc địa, nước Việt Nam bị xẻ làm 3 xứ với những chế độ chính 

trị khác nhau (thuộc địa cho Nam Kỳ, bảo hộ cho Trung Kỳ và nửa bảo hộ cho Bắc 

Kỳ). Khôi phục và gìn giữ nền thống nhất quốc gia trở nên một sứ mạng thiêng 

liêng, một nguyên tắc không thể nhượng bộ của Nhà nước Việt Nam độc lập đã 

được đúc kết thành chân lý “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt 

Việt Nam”.  

Nhưng để bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đó, dân tộc Việt Nam đã 

phải chấp nhận một cuộc chiến tranh dài 30 năm mới giành lại non sông trọn vẹn 

sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1975) rồi phải kiên cường 

đấu tranh hơn một thập kỷ tiếp sau mới thực sự vượt qua được những thử thách to 

lớn đối với sự nghiệp bảo toàn nền thống nhất và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, 

thành quả thiêng liêng của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945. 

Nhưng, nếu như phải tìm một đặc trưng tiêu biểu nhất của thế kỷ XX, đặc 

trưng tạo nên sự khác biệt căn bản so với tất cả các thế kỷ trước đó của tiến trình 

ngàn năm phát triển (dựng nước và giữ nước) của dân tộc ta, thì đặc trưng ấy chỉ 

có thể là sự xác lập lần đầu tiên một nền Dân chủ bằng một sự lựa chọn chính thể 

của Nhà nước Việt Nam độc lập ra đời sau cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.  

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân 

ta đánh đổ xiềng xích gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. 

Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ 

Cộng hoà”. 

Có nhà nghiên cứu đặt câu hỏi: Vì sao Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng 

cộng sản đã từng sống trên đất nước Xô-viết, đã từng chứng kiến các phong trào 

xô-viết ở Trung Hoa, khi nắm quyền trong tay lại không lựa chọn một thể chế xô-

viết mà chấp nhận một thể chế có thể nói là tiến bộ và phổ quát nhất bắt nguồn từ 

nền chính trị phương Tây (nguyên lý về một nhà nước “của dân - do dân - vì dân” 

chính là từ vị Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ, Abraham Lincohn) để tạo nên nền 

tảng của một thiết chế nhà nước dân chủ hiện đại? 

http://vtc.vn/chinh-tri.345.0.html
http://vtc.vn/chinh-tri.345.0.html
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Câu trả lời có thể tìm thấy trong thực tiễn của những gì đã diễn ra ngay sau 

khi Nhà nước Việt Nam giành được độc lập vào Mùa Thu năm 1945 lịch sử. 

Cuộc cách mạng khẳng định “quyền con người” 
Ai cũng biết, bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Việt Nam được mở đầu 

bằng hai đoạn trích từ hai bản tuyên ngôn bất hủ của Cách mạng Hoa Kỳ và Pháp. 

Cả hai đoạn trích đều nhắc đến “quyền con người”, nhưng dường như không đả 

động tới nền độc lập quốc gia. 

Hai đoạn trích nêu rõ:”Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo 

hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy 

có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc” (Hoa Kỳ), và “Người ta 

sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng 

về quyền lợi” (Pháp). 

Trích những “lẽ phải không ai chối cãi được” ấy, Tuyên ngôn Độc lập của 

Việt Nam không chỉ nhằm lên án chế độ phát xít-thực dân đã tước đoạt những  

quyền con người của nhân dân Việt Nam mà còn nhằm xác nhận rằng quyền của 

con người chính là nền tảng của quyền một dân tộc, điều mà Hồ Chí Minh thể hiện 

trong bản Tuyên ngôn mình soạn thảo “Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là tất cả các 

dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 

sung sướng và quyền tự do”. 

Archimèdes Patti, người đứng đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS có mặt tại 

Hà Nội ngay sau ngày Tổng khởi nghĩa, viết trong thiên hồi ức “Tại sao Việt 

Nam?” rằng khi đọc bản Tuyên ngôn của Việt Nam ông thấy có sự đảo vị trí của 

hai từ “tự do” và “quyền sống” so với nguyên bản của Tuyên ngôn Hoa Kỳ. Khi 

ông đem chuyện này nói với Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trước Ngày Lễ Độc lập 

thì được trả lời rằng“không thể có tự do mà không có quyền sống, cũng như không 

thể có hạnh phúc mà không có tự do” (A.Patti, Why Vietnam?, bản dịch, NXB Đà 

Nẵng, 1995, tr. 230). 

Đó là phép biện chứng trong nhận thức chính trị về quyền con người của nhà 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam ngay từ buổi đầu của nền độc lập. 

“Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng 

chẳng có nghĩa lý gì”, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đã từng nói như vậy 

trong phiên họp đầu tiên của Nội các độc lập và nhắc lại trong “Thư gửi ủy ban 

nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (Báo Cứu quốc, ngày 17/10/1945). 

Đặt quyền của con người lên trung tâm đời sống chính trị là đặc trưng của xã 

hội công dân, khác một cách căn bản với một xã hội thần dân lấy sự tuân phục Nhà 

nước đặt lên hàng đầu. Cho dù mới mẻ, nhưng Nhà nước Việt Nam mới được xây 

dựng trên nguyên lý “Nếu không có nhân dân thì Nhà nước không đủ lực lượng. 

Nếu không có Chính phủ thì nhân dân không ai dẫn đường.  

Vậy nên Chính phủ và nhân dân phải đoàn kết thành một khối… Chính phủ 

hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc… Việc gì có lợi 

cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”… 

Và trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (ngày 3/9/1945), vị Chủ tịch nước 

bộc bạch “Sau tám mươi năm bị áp bức, bị bóc lột và dưới chính sách ngu dân của 

thực dân Pháp, các bạn và tôi đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. Nhưng điều 

đó không làm chúng ta lo ngại. Chúng ta vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ 

phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa 

khuyết điểm. Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta sẽ 

thành công”. 

http://vtc.vn/
http://vtc.vn/doi-song.308.0.html
http://vtc.vn/xa-hoi.2.0.html
http://vtc.vn/xa-hoi.2.0.html
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Cũng ngay trong phiên họp đầu tiên này, một trong sáu nhiệm vụ được vị Chủ 

tịch của Nhà nước Việt Nam mới tròn một ngày tuổi được ấn định nhằm khẳng 

định tính chất của một Nhà nước hiện đại: “Chúng ta phải có một hiến pháp dân 

chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với 

chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền 

ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống…”. 

Và cũng trong bài phát biểu này, nhiệm vụ thứ 6 được khẳng định “Thực dân 

và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để 

dễ bề thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và Lương 

giáo đoàn kết” (Hồ Chí Minh toàn tập, tr. 8-9). 

Trong một tình hình chính trị vô vàn khó khăn và phức tạp, chỉ 5 tháng sau 

ngày tuyên ngôn độc lập, ngày 6/1/1946 cuộc Tổng tuyển cử theo nguyên tắc phổ 

thông đầu phiếu đã được tiến hành. Ngày 2/3/1946, phiên họp đầu tiên của Quốc 

hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được triệu tập và Hiến pháp đầu tiên 

trong lịch sử dân tộc Việt Nam được ban bố. 

Một người bạn Mỹ nghiên cứu lâu năm về Việt Nam, bà Lady Borton khi 

nghiên cứu giai đoạn lịch sử khởi đầu của Nhà nước Việt Nam hiện đại đã phát 

hiện rằng với cách dịch của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập Việt 

Nam 1945, thì lời văn của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ do G. Washington tuyên 

đọc vào năm 1776 đã có một nội hàm mới. Nếu như chữ “all men” trong xã hội 

Mỹ thế kỷ XVIII chỉ bao hàm những người đàn ông (đương nhiên không có người 

da màu) có sở hữu  thì trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đã được dịch 

là “tất cả mọi người” (còn trong bản dịch trên tờ báo “Thanh Niên” vào năm 1925 

thì Nguyễn Ái Quốc dịch là “ai cũng có”).  

Như vậy, cũng như với nội dung được cụ thể hoá trong bản Hiến pháp Việt 

Nam thì tinh thần Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh đã đi một bước dài lịch sử 

khi xác định nội hàm của “tất cả mọi người”. 

Vào năm 1945, đó là một trình độ tiên tiến về dân chủ và nhân quyền. Việc 

thực hiện một chế độ bầu cử phổ thông đầu phiếu, trong đó người phụ nữ có quyền 

tham gia bình đẳng với nam giới thực sự còn là một thành tựu của một nền chính 

trị tiên tiến và hiện đại. Theo bà Lady Borton, nó mang một thông điệp có ý nghĩa 

“Với việc chỉ sửa một từ trong bản dịch của mình, Cụ cho thế giới một cuộc cách 

mạng thứ hai: Đó là Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập cho phụ nữ Việt Nam” 

(L.Borton, Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam, “Xưa & Nay”, 

11/2000). 

Cuộc cách mạng mở ra công cuộc hội nhập với thế giới 

Một nét đặc sắc của cuộc cách mạng này là nó gắn kết một cách tài tình mục 

tiêu giành độc lập của dân tộc Việt Nam với mục tiêu mang tính thời đại là đứng 

về phía Đồng minh giải phóng loài người khỏi chủ nghĩa phát xít, giành nền độc 

lập (trước khi chủ nghĩa thực dân Pháp kịp quay trở lại) và chấm dứt  triệt để nền 

quân chủ từng tồn tại từ ngàn đời. 

Sự có mặt từ rất sớm của lực lượng Đồng minh là những quân nhân Hoa Kỳ 

trong đơn vị OSS (tình báo chiến lược) bên cạnh lực lượng cách mạng Việt Nam 

tập hợp dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh, cùng với một cách ứng xử ngoại 

giao khôn khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang lại cho Nhà nước Việt 

Nam độc lập vị thế là thành viên của Mặt trận chống phát xít trong lực lượng Đồng 

Minh chiến thắng mà còn muốn đất nước Việt Nam nhanh chóng hội nhập với thế 

giới hiện đại hình thành trong và sau cuộc Đại chiến thế giới lần thứ hai. 
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Đọc văn kiện dưới đây của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam gửi cho Bộ 

trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ (ngày 22/10/1945) sẽ thấy rõ điều đó: “Những nguyên 

tắc cao quý của sự công bằng và bình đẳng quốc tế về địa vị được nêu trong Bản 

Hiến chương đã lôi cuốn mạnh mẽ dân Việt Nam và góp phần làm cho cuộc kháng 

chiến của Việt Minh ở các vùng có chiến tranh thành một phong trào kháng Nhật 

rộng khắp quốc gia, có tiếng vang mạnh mẽ trong những khát vọng về dân chủ của 

dân chúng. Hiến chương Đại Tây Dương được xem như nền tảng của nước Việt 

Nam trong tương lai” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, 

2002, tr.69).  

Điều đáng nói hơn nữa là bằng những chủ trương, chính sách rất cụ thể, tư 

tưởng hội nhập được thể hiện bằng một đường lối mở rộng cửa hợp tác với nguyên 

tắc “Nước Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không muốn 

gây sự với ai”. 

Trong một văn kiện gửi tới các nước lớn và các thành viên Liên Hiệp Quốc 

chỉ ít ngày trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã đưa ra thông điệp “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi 

chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực:  

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, 

nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình.  

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng tất cả các sân bay và đường xá giao thông 

cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế.  

c) Nước Việt Nam chấp nhận gia nhập mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới 

sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc.   

d) Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các lực lượng hải quân, lục quân trong 

khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc những hiệp định an ninh đặc biệt và những hiệp 

ước liên quan đến việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân...” (Hồ Chí 

Minh toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, 1995, tr. 470). 

Như vậy, có thể thấy, Cuộc cách mạng tháng Tám 1945 với việc ra đời Nhà 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã mở ra cả một chân trời rộng lớn cho sự phát 

triển của đất nước ta mà những thử thách của những thập kỷ phải chiến đấu giữ 

vững nền độc lập và chủ quyền toàn vẹn của dân tộc đã lấy mất của chúng ta biết 

bao cơ hội, để hôm nay, công cuộc phấn đấu của dân tộc Việt Nam vẫn hướng theo 

những mục tiêu đã được xác lập từ Mùa Thu cách mạng gần 70 năm về trước. 

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc 

 

6. Hồng Cư. Vang mãi lời thề độc lập / Hồng Cư // http://www.qdnd.vn .– 

2009 .– Ngày 2 tháng 9. 

VANG MÃI LỜI THỀ ĐỘC LẬP 

 

 

Ngày 2-9-1945 là một sự kiện lịch sử trọng đại để 

lại dấu ấn không bao giờ phai trong ký ức của 

chúng tôi. Những đội viên tự vệ chiến đấu cứu 

quốc Hoàng Diệu năm xưa, nay đều đã là những 

lính già đầu bạc, cứ mỗi độ thu về, lại cùng nhau 

họp mặt để ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi 

trẻ.  

http://vtc.vn/quoc-te.311.0.html
http://vtc.vn/kinh-te.1.0.html
http://anninh.vtc.vn/
http://www.qdnd.vn/
http://sachhiem.net/PNNHAN/HCMtuyenngondoclap.wav
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Đội Tự Vệ chiến đấu cứu quốc Hoàng Diệu là đơn vị bộ đội địa phương đầu 

tiên của Hà Nội do Thành ủy thành lập ngay sau Cách mạng Tháng Tám, một tổ 

chức vũ trang chất lượng cao, một đội quân cận vệ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan 

lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Mặt trận Việt Minh ở cấp trung ương, bảo vệ Bác 

Hồ và các đồng chí lãnh đạo khác, bảo vệ một số cơ quan công khai của Xứ ủy Bắc 

Kỳ và Thành ủy Hà Nội. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Đội Tự vệ chiến đấu có vinh dự lớn được cử hai 

đơn vị đến quảng trường Ba Đình dự lễ Độc lập: Trung đội Tô Hiệu do đồng chí 

Đỗ Đức Kiên chỉ huy; Trung đội Trần Quốc Toản do đồng chí Nguyễn Văn Tích 

chỉ huy. Một trung đội có nhiệm vụ đặc biệt đứng ngay sát lễ đài nơi Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập như một hàng rào danh dự trực tiếp bảo vệ lễ 

đài. Một trung đội rải thành hai hàng dọc từ lễ đài về phía đường Điện Biên Phủ 

(hiện nay) để đón các vị lãnh tụ. Một lực lượng trinh sát được bố trí tại các ngôi 

nhà cao tầng xung quanh quảng trường để quan sát và bảo vệ từ xa. 

Cuộc mít tinh diễn ra vào buổi chiều mùng 2 tháng 9, nhưng Đội Tự vệ chiến 

đấu đã có mặt từ đêm hôm trước. Sáng sớm ngày 2 tháng 9, một bộ phận của đội tự 

vệ cùng với các đồng chí chuyên môn đi rà soát kiểm tra địa bàn bảo đảm không có 

vật liệu nổ. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày hội lớn đầu tiên của đất nước. Hà Nội bát 

ngát cờ hoa. Các phố chăng đầy biểu ngữ đủ các thứ tiếng: Việt, Pháp, Anh, Hoa, 

Nga với nội dung: “Độc lập hay là chết”,“Nước Việt Nam của người Việt Nam”. 

Đội ngũ tham dự mít tinh gồm đủ mọi thành phần, mọi tầng lớp xã hội: công 

nhân quần xanh áo trắng, dân quân ngoại thành áo nâu thắt lưng chẽn, tay cầm côn, 

kiếm, mã tấu, phụ nữ nông thôn áo tứ thân, thắt lưng hoa lý, phụ nữ thủ đô lộng lẫy 

trong tà áo dài, thanh niên gọn gàng áo sơ mi cộc, quần ngắn, thiếu nhi bước đều 

theo nhịp trống ếch, các cụ phụ lão, các nhà sư, các cố đạo đều có mặt trong các 

đoàn biểu tình. 

Đội danh dự xếp thành hàng ngũ chỉnh tề quanh lễ đài gồm các chiến sĩ Giải 

phóng quân từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, sát cánh cùng đội ngũ tự vệ công 

nhân, thanh niên và lao động thủ đô bảo vệ lễ ra mắt của Chính phủ lâm thời. 

Chiều mùng 2 tháng 9, nắng thu vàng rực rỡ. Từ phía đường Điện Biên Phủ, 

một đoàn ô tô cùng nhiều xe đạp đi chung quanh hộ tống tiến vào khu vực lễ đài. 

Mọi người hồi hộp nhìn về phía đoàn xe. Lúc đó, tôi đứng cạnh anh Hoàng 

Phương, phụ trách bộ phận ở kỳ đài nên nhìn rất rõ. Trong đoàn người bước lên lễ 

đài có một ông cụ ăn mặc rất giản dị, áo ka ki cao cổ, chân đi dép cao su trắng, 

dáng đi nhanh nhẹn, tôi không nghĩ đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đến khi nghe 

giới thiệu và Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, giọng nói vang như chuông pha một 

âm sắc Nghệ An thì anh Hoàng Phương ghé sát vào tai tôi nói: “Ông cụ là Nguyễn 

Ái Quốc!”. Tôi chợt nghĩ: Kể cũng lạ, Người đã bao năm xa đất nước vậy mà tiếng 

nói không phai. 

Cả biển người im phăng phắc lắng nghe tiếng nói của Người. Lời Bác điềm 

đạm, đầm ấm, nhưng cương quyết, từng câu, từng tiếng đi vào tâm khảm người 

nghe, tràn đầy tình cảm sâu sắc và ý chí kiên quyết. 

Đang nói bỗng dưng Bác dừng lại, hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. 

Tức thì một triệu con người cùng đồng thanh đáp lại: “Có! ó! ó!…”. Cả quảng 

trường tiếng hô vang dậy như sấm. Cũng như nhiều người dân khác lần đầu tiên 

gặp Bác, tôi không ngờ Bác lại giản dị và gần gũi đến thế. Từ lúc đó, Bác và người 

dân đã hòa làm một. 
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Khi đọc lời thề Độc lập, không khí thật thiêng liêng, xúc động. Nhiều người 

vừa hô “Xin thề” vừa khóc. Bởi lẽ từ thân phận vong quốc nô, “đất nước đói nghèo 

trong rơm rạ”, mà giờ đây đã vùng dậy đứng lên làm chủ giang sơn, trở thành 

người dân của nước Việt Nam độc lập. Đó là điều vô cùng sung sướng, vô cùng 

lớn lao mà chỉ những ai đã trải qua thời nô lệ mới thấu hiểu được. 

Sau lễ mít tinh, trở về đơn vị, các bạn tôi trong Đội Tự vệ chiến đấu cứu quốc 

Hoàng Diệu còn bàn tán mãi về “Ông Cụ”. Những tư tưởng mới mẻ trong bản 

Tuyên ngôn Độc lập và giọng nói của Bác Hồ đã thấm sâu trong tâm trí chúng tôi. 

Chúng tôi đã thấy giá trị của độc lập, thấy trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ Tổ 

quốc, bảo vệ nền độc lập mới giành được. Chúng tôi đã cùng với toàn dân theo lời 

kêu gọi của Bác Hồ, bước vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ, thực hiện “Lời thề 

Độc lập”cho tới ngày toàn thắng. 

                                                                               Trung tướng Hồng Cư 

 

 
7. Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt // 

http://tuoitrehonquan.org.vn .– 2014 .– Ngày 12 tháng 2. 

 

TINH THẦN NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT 

 

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu 

tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành 

công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân 

tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình, dân tộc mình có thể 

lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Cuối tháng 1- 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo Cách 

mạng trong giai đoạn chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay 

nhân dân. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám do Hồ Chí Minh 

chủ trì, đã khẳng định rằng cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc, 

theo tinh thần dân chủ mới; và chính quyền cách mạng của nước dân chủ mới sẽ  là 

của chung của toàn thể dân tộc. 

Năm 1945, tình hình trong nước biến chuyển rất mau lẹ. Tháng 8-1945, Nhật 

đầu hàng Đồng minh. Quân Đồng minh chuẩn bị kéo vào nước ta để giải giáp vũ 

khí của Nhật. Thực dân Pháp cũng đang ráo riết chuẩn bị quay trở lại xâm lược 

nước ta một lần nữa. Tình thế lúc này là vô cùng khẩn cấp, nhưng cũng là thời cơ 

ngàn năm có một, nếu để trôi qua thì sẽ không bao giờ trở lại. Cần phải chớp thời 

cơ, dũng cảm và kiên quyết, kịp thời tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chiếm thế 

thượng phong trước các thế lực đang nhăm nhe thôn tính Việt Nam, xác lập địa vị  

làm chủ đất nước của chính quyền nhân dân trước khi Đồng minh kéo vào nước ta 

và thực dân Pháp quay trở lại. Với nhãn quan cách mạng vô cùng sáng suốt, Hồ 

Chí Minh đã khẳng định: Lúc này dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải 

giành cho bằng được nền độc lập cho Tổ quốc. 

Trong hai ngày 16 và 17-8-1945, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Tổng bộ Việt 

Minh tổ chức khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào. Đại hội đã thông qua chủ 

trương phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc. Đại hội cũng thông qua nhiều 

chính sách lớn về đối nội, đối ngoại; thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt 

Nam, bao gồm 15 thành viên, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trần Huy Liệu làm 

Phó Chủ tịch. 

http://tuoitrehonquan.org.vn/
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Với sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh, Tổng khởi nghĩa Mùa thu tháng 

Tám 1945 đã giành thắng lợi vang dội, xoá bỏ ách thống trị của phong kiến, thực 

dân; quyền làm chủ đất nước lần đầu tiên được trao về tay nhân dân lao động. 

Sau khởi nghĩa, Uỷ ban dân tộc giải phóng đã đã bổ sung thêm nhiều nhân sỹ, 

trí thức có tâm huyết và tinh thần yêu nước, thành lập Chính phủ Lâm thời Nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

Ngày 2-9-1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc 

mít tinh của đông đảo nhân dân, bao gồm hàng trăm ngàn đồng bào Hà Nội và cả 

nước đổ về tụ hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang 

trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước 

và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà đã ra đời. Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có 

quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu 

hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm 

phạm của mỗi dân tộc trên thế giới. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan 

góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về 

phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc 

đó phải được độc lập! 

...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành 

một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần 

và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” 

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu 

tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công 

dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp 

bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Và cũng bắt đầu từ Tuyên ngôn 2-9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc 

sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự 

nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và cả xương máu của 

mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 70 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy 

sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt 

Nam hôm nay. 

Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành 

một quốc  gia có uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9, mỗi 

người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa Tổ 

quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục 

và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2-9-1945 

lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng nói ấm áp của Người, đọc Tuyên 

ngôn 2-9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 

2-9 sẽ đời đời bất diệt. 

 

 

 

 



17 
 

8. Huyền Trang. Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9/1945 dưới góc 

nhìn văn hóa / Huyền Trang // http://www.bqllang.gov.vn .– 2014 .– Ngày 11 tháng 

8. 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9/1945 

DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA 

 

Cách đây gần 70 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành 

cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, 

phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường 

Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc 

lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở 

Đông Nam Á. 

Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Cách 

mạng Tháng Tám 1945. Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể 

tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự 

hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc 

địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính 

quyền toàn quốc”. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ Lâm 

 thời sau phiên họp Chính phủ đầu tiên (3/9/1945) 

 Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của lòng yêu nước 

nồng nàn, ý chí quật cường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, là sức mạnh đại đoàn kết 

của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi 

của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là sự thể hiện tuyệt vời của tinh 

http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/613-cach-m-ng-thang-tam-va-qu-c-khanh-2-9-1945-du-i-goc-nhin-van-hoa.html
http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/613-cach-m-ng-thang-tam-va-qu-c-khanh-2-9-1945-du-i-goc-nhin-van-hoa.html
http://www.bqllang.gov.vn/
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thần quật khởi và trí tuệ Việt Nam, của truyền thống văn hóa Việt Nam. Cách 

mạng Tháng Tám là điển hình của sự nhạy bén nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, 

thể hiện trình độ khoa học và nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Nhìn tổng thể, Cách mạng Tháng Tám 1945 không chỉ là một cuộc cách 

mạng chính trị, một cuộc đảo lộn chính trị, một thắng lợi chính trị, mà còn là một 

cuộc đảo lộn văn hóa, một thắng lợi văn hóa. 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, chế độ Cộng hòa dân chủ ra 

đời; người dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, chủ xã hội, làm 

chủ vận mệnh của mình. Nói theo tinh thần của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: 

“Sự nghiệp văn hóa lớn lao nhất, quan trọng nhất của Hồ Chí Minh và Đảng ta là 

đã huy động sức mạnh hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc kết hợp với tinh hoa 

văn hóa của thời đại, lãnh đạo thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại 

cho nhân dân ta quyền làm người, quyền được sống một cuộc sống xứng đáng với 

con người. Sự nghiệp đó trả lại địa vị xứng đáng cho nền văn hóa Việt Nam cũng 

là một sự nghiệp văn hóa to lớn đối với nền văn hóa thế giới, góp phần vào cuộc 

đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, xóa đi một vết nhơ trong lịch sử và nền 

văn hóa của loài người”. 

 Kế thừa những thắng lợi của ông cha ta trước đây, trong thế kỷ XX, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, chúng ta còn giành được nhiều thắng lợi khác. Nếu chỉ xét về 

mặt văn hóa, việc đem lại quyền làm chủ, quyền làm người thật sự cho nhân dân 

lao động, thật sự đem lại độc lập tự do cho nước nhà thì Cách mạng Tháng Tám có 

một giá trị đặc biệt to lớn và sâu sắc. Có thể khẳng định rằng không có thắng lợi 

của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thì cũng không thể có thắng lợi của các cuộc 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Chính thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 

đã tạo ra một giá trị to lớn, trở thành khâu đột phá cho các thắng lợi tiếp theo. 

 Các nhà sử học đã từng nhấn mạnh thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là 

thắng lợi của sức mạnh tổng hợp từ ba cuộc diễn tập: 1930-1931; 1936-1939; 

1939-1945. Xét đến cùng, đó là thắng lợi của tổng hợp sức mạnh văn hóa, nó bao 

gồm sức mạnh văn hóa truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước và sức 

mạnh văn hóa dân tộc từ khi có ánh sáng văn hóa của Đảng. 

 Văn hóa dân tộc từ ngàn năm cho đến đêm trước của Cách mạng Tháng Tám 

chính là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, lòng khát khao tự do của dân tộc 

Việt Nam. Điều đó còn có giá trị hơn nhiều so với sức mạnh vật chất cụ thể. Bác 

Hồ đã tổng kết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống 

quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại 

sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự 

nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. 
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Cùng với lòng yêu nước là tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá 

nhân, gia đình, làng xã, Tổ quốc. Đó là một tình cảm tự nhiên (Nhiễu điều phủ lấy 

giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng). Đó là một triết lý nhân 

sinh (Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao). Đó là một 

phép ứng xử và tư duy chính trị rất cụ thể và sâu sắc của người Việt Nam (Nước 

mất thì nhà tan/ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh). Từ truyền thống đoàn kết dân tộc 

để đi tới Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh đã từng kêu gọi: Dân ta xin nhớ 

chữ đồng: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Từ lời kêu gọi đó, tất cả 

mọi người Việt Nam yêu nước, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, tôn 

giáo, đảng phái,… đã tập hợp dưới ngọn cờ của mặt trận Việt Minh, thành những 

tổ chức cứu quốc. 

 Sức mạnh của văn hóa Việt Nam là lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy đại nghĩa 

làm đầu, dùng chí nhân thay cường bạo. Đó là một nền văn hóa trọng đạo lý làm 

người, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng mà cao hơn là đối với Tổ 

quốc. Sức mạnh văn hóa Việt Nam bắt nguồn từ nền văn hóa trọng dân, đề cao 

dân, lấy dân làm gốc. Nguyễn Trãi từng nói: Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là 

dân, lật thuyền mới biết dân như nước. Hội nghị Diên Hồng dưới thời vua Trần 

Thánh Tông, nhằm huy động trí tuệ của dân chống giặc Nguyên Mông là một biểu 

tượng của văn hóa. Trước Cách mạng Tháng Tám, Quốc dân đại hội Tân Trào là 

sự kế tục, phát huy tinh thần văn hóa trong điều kiện mới. Sức mạnh của văn hóa 

Việt Nam còn chứa đựng lòng khoan dung hòa hợp để hòa đồng. Bao dung để 

đoàn kết, đoàn kết phải bao dung (cầu đồng tồn dị) là sự ứng xử văn hóa của Hồ 

Chí Minh trong quá trình tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho Cách mạng Tháng 

Tám. 

 Quá trình chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám chính là quá trình khơi nguồn 

và quy tụ sức mạnh văn hóa vốn tiềm ẩn lâu đời trong lịch sử dân tộc. Dưới ánh 

sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đem lại cho văn hóa 

truyền thống một tinh thần mới, một tầm cao mới, một sức mạnh của văn hóa thời 

đại Hồ Chí Minh. Sức mạnh văn hóa đó chứa đựng tố chất truyền thống và hiện 

đại, dân tộc và quốc tế, văn hóa và cách mạng, nhờ đó đem lại sự thành công cho 

Cách mạng Tháng Tám. 

 Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là ánh bình minh của dân tộc, mở ra 

trang sử mới của Việt Nam, mở đường cho văn hóa phát triển. Từ đây, nhân dân ta 

bắt tay xây dựng nền văn hóa mới theo phương châm Dân tộc - Khoa học - Đại 

chúng như Đề cương văn hóa 1943 đã chỉ dẫn./.                              

  Huyền Trang  
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9. Những nhân vật đặc biệt trong Tết Độc lập đầu tiên // http://tinngan.vn .– 

2013 .– Ngày 2 tháng 9. 

 

NHỮNG NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT TRONG TẾT ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN 

 

Người kéo cờ trong ngày lễ Độc lập, người thiết kế Lễ đài trên quảng 

trường Ba Đình... là những nhân vật đặc biệt trong ngày trọng đại của đất nước 

Việt Nam. 

Trưởng ban tổ chức ngày Lễ Độc lập 

Đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Đang 

(1913 - 2007) - một nhà báo và là một trong những người sáng lập nên Hội truyền 

Bá Quốc ngữ -  lo liệu công tác tổ chức ngày Lễ Độc lập. 

Là người có kinh nghiệm vận động quần chúng, ông Đang đã nhanh chóng 

tập hợp được nhân tài, vật lực để đúng ngày giờ ấn định, lễ đài Độc lập đã sừng 

sững uy nghi giữa Quảng trường Ba Đình. 

Từ trên lễ đài ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nền độc lập dân tộc cùng sự 

ra đời của chính thể Dân chủ - Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 

Người may chiếc áo Bác Hồ mặc ngày Lễ Độc lập đầu tiên 

Người may áo cho Bác là ông Phúc Hưng - chủ tiệm may có tiếng tại Hàng 

Quạt thời đó. 

Ngày 28/8/1945, ông Phúc Hưng đến đo và chỉ biết mình sẽ may áo cho một 

cụ Lý ở quê ra thăm Thủ đô. 

Cắt may kiểu áo bốn túi, mặc kín cổ khi có việc quan trọng, lúc thường nhật 

thì mở khuy áo thoải mái, đi giày đi dép đều hợp. 

Sau đó 2 ngày chiếc áo đã được hoàn thành. Khi Bác ướm thử, ngắm kỹ cổ áo 

và mỉm cười: “Được, thế này là hợp với mình”. 

Ông Phú Thịnh hẳn đã vô cùng sung sướng và ngạc nhiên, vinh dự khi “cụ 

Lý” mà mình may áo cho lại chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người thiết kế Lễ đài Độc lập trên quảng trường Ba Đình 

Đó là Kiến trúc sư (KTS) Ngô Huy Quỳnh, một trong những học trò cuối 

cùng của Trường Mỹ thuật Đông Dương đồng thời là một trong những cây đại thụ 

của nền Kiến trúc Việt Nam. 

Ngày 1/9/1945, KTS Ngô Huy Quỳnh được cấp trên giao trọng trách thiết kế 

và tham gia dựng Lễ đài ở vườn hoa Ba Đình, có thể giản dị nhưng phải trang 

nghiêm. 

Sau những phút giây tính toán, KTS Ngô Huy Quỳnh đã chọn phương án 

dựng lễ đài bằng gỗ theo cách đóng đinh (vì thời gian gấp) và bọc lụa xung quanh 

trên vàng dưới đỏ để tạo dáng mỹ thuật, vừa nhanh vừa dễ làm. 

Nơi dựng lễ đài là bồn cỏ tròn ở giữa vườn hoa Ba Đình. Công trình được 

thiết kế có màu vàng nhạt, vòng hai tay ôm lấy phía sau lễ đài màu đỏ. 

Cùng tài năng và sự nỗ lực, ông và các cộng sự hoàn thành công trình nổi 

tiếng này chỉ trong một ngày đêm (công trình hoàn thành trước rạng sáng ngày 

2/9). 

Người kéo cờ trong ngày Độc lập 

Tại buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 diễn ra ở Quảng trường Ba Đình, 

Hà Nội, bà Lê Thi (tên thật là Dương Thị Thoa, quê ở xã Mễ Sở, Văn Giang, Hưng 

Yên) bất ngờ nhận được nhiệm vụ kéo cờ Tổ quốc. 

http://tinngan.vn/
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Vào ngày 2/9 cách đây 68 năm, bà dẫn đầu đoàn Phụ nữ cứu quốc tiến về 

quảng trường Ba Đình. Một cán bộ trong Ban tổ chức đến thông báo cử người lên 

kéo cờ. Các chị em đồng thanh đề nghị bà. 

Khi ấy bà chỉ thấy lo lắng, cốt sao để hoàn thành nhiệm vụ. 

Sau này bà mới thấy đó là niềm vinh dự đặc biệt, niềm tự hào khi được chọn 

là người kéo ngọn cờ độc lập trong thời khắc lịch sử trọng đại ấy. 

Nhân vật bí ẩn quay những thước phim quý giá trong ngày 2/9/1945 

Bộ phim “Ngày Độc lập 2/9/1945” do NSND Phạm Kỳ Nam đạo diễn ra đời 

năm 1975. 

Đúng 30 năm sau ngày lễ thiêng liêng diễn ra trên Quảng trường Ba Đình, 

người dân Việt Nam mới được tiếp cận một bộ phim tài liệu quý giá ghi lại chân 

thực diễn biến không khí của ngày lịch sử đó. 

Vào năm 1974, trong một chuyến sang Pháp, đạo diễn Kỳ Nam được một 

Việt kiều tại Paris trao cho những thước phim quý giá. 

Thế nhưng, khi ông hỏi người Việt kiều về tác giả của đoạn phim, ông đã 

nhận được câu trả lời: 

“Tôi không biết gì hơn vì không phải là người quay. Chỉ biết những đoạn 

phim đó có ích cho các ông và tôi đã trao tận tay ông, vì tôi rất yêu mến đất nước, 

nhân dân Việt Nam”. 

Đến nay, bí ẩn về người quay những thước phim đó vẫn chưa có lời giải đáp 

chính xác. 

 

 

10. Võ Hoàng Khải. Quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn 

độc lập ngày 2/9/1945 / Võ Hoàng Khải // http://www.baotayninh.vn .– 2014 .– 

Ngày 02 tháng 9. 

 

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN DÂN TỘC TRONG TUYÊN NGÔN 

ĐỘC LẬP NGÀY 2/9/1945 

 

Trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc khẳng định: 

Dân tộc Việt Nam được quyền tự quyết, trước hết là quyền làm chủ đối với vận 

mệnh của dân tộc mình, quyền tự quyết định, lựa chọn chế độ chính trị - xã hội 

và con đường phát triển của dân tộc mình mà không một dân tộc nào khác có 

quyền can thiệp.  

Khái niệm về quyền con người lần đầu tiên được đề cập đến một cách chính 

thức và cụ thể nhất là trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 khai sinh ra nước 

Việt Nam Dân chủ cộng hoà của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những nội 

dung cơ bản của quyền con người như yêu thương con người, khoan dung, nhân 

đạo đã là một phần trong các giá trị truyền thống từ hàng ngàn năm nay của dân 

tộc Việt Nam. Đó là cách ứng xử: Thương người như thể thương thân, Bầu ơi 

thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Đó là tư 

tưởng dựa vào dân và chính sách khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc của 

Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đó là tư tưởng Lấy nhân nghĩa để thắng 

hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo của Nguyễn Trãi. Đó là những quy định 

bảo vệ lợi ích của phụ nữ, trẻ em... trong Bộ luật Hồng Đức thời Lê Thánh Tông 

thế kỷ 15… 

 

http://www.baotayninh.vn/
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Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. 

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập 

bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến nước ta từ một quốc gia phong kiến thành thuộc 

địa nửa phong kiến. Trải qua hơn 80 năm bị thực dân, phong kiến đô hộ, nền độc 

lập của dân tộc ta bị xâm phạm, tất cả mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân, của 

dân tộc đều bị tước đoạt. Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh dẫn lời của một quan chức Pháp, ông Vinhê Đốctông: Pháp luật, công lý đối 

với người bản xứ ư? Thôi đi! Chỉ có ba toong, súng ngắn, súng dài mới là những 

thứ xứng đáng với lũ dòi bọ ấy. Thực dân Pháp chỉ cho người Việt Nam duy nhất 

một quyền, đó là quyền đóng thuế cho mẫu quốc Pháp. Thực dân Pháp đã thi hành 

những luật pháp dã man, Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng 

tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi 

nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho 

nòi giống ta suy nhược. Dưới chế độ thực dân, cứ 1.000 làng thì có đến 1.500 đại 

lý bán lẻ rượu và thuốc phiện. Nhưng cũng trong số 1.000 làng đó lại chỉ vẻn vẹn 

10 trường học. Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ. Chúng cướp không ruộng 

đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, 

nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Không những vậy, tháng 9.1945 

khi phát xít Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp đã bán nước ta cho Nhật. Nhân 

dân ta lại bị thêm một tầng áp bức, bóc lột, phải sống trong cảnh một cổ hai tròng. 

Trong khi nhân dân thiếu gạo ăn, chúng lại dùng gạo nấu rượu cồn thay cho xăng, 

đốt thóc thành than để chạy tàu hoả và các nhà máy điện. Hậu quả là, năm 1944-

1945, hai triệu đồng bào ta đã bị chết đói: Đói ở Bắc Giang, đói về Hà Nội/ Đói ở 

Thái Bình, đói tới Gia Lâm/ Trên đường đi những xác chết âm thầm/ Họ đã đói 

nhao lên vì đói... Những thây ma thất thểu ngoài đường/ Rồi ngã gục không đứng 

lên vì đói (Bàng Bá Lân). Trong bối cảnh đó, quyền con người đối với nhân dân 

Việt Nam trở thành một điều xa xỉ và không tưởng.  

Vì lẽ sinh tồn, toàn dân tộc Việt Nam phải đứng lên đấu tranh để giành lại 

quyền sống, quyền tự do độc lập, quyền làm người từ tay bọn đế quốc. Bằng cuộc 

Tổng khởi nghĩa long trời lở đất mùa thu năm 1945, nhân dân ta đã xoá bỏ ách 

thống trị của thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho dân tộc, chính quyền về tay 

nhân dân, người dân từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ xã hội, làm chủ 

vận mệnh mình. 
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Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa như giấy khai sinh của một quốc gia, là hoa, 

là quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những 

người con Việt Nam anh dũng đã ngã xuống. Mở đầu bản Tuyên ngôn, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ: Tất cả mọi 

người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có 

thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và 

quyền mưu cầu hạnh phúc. Người còn trích Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 

năm 1791 của cách mạng Pháp: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; 

và phải luôn luôn bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi 

được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa hơn khi Người suy rộng ra rằng: Tất cả các dân 

tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 

sung sướng và quyền tự do. Một dân tộc còn bị áp bức, bị nước khác thống trị, 

nhân dân còn phải sống trong nô lệ và bị bóc lột thì dân tộc đó không thể có quyền 

con người, dân tộc đó cũng không thể có bình đẳng, tự do. Làm cách mạng là để 

giành độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước được độc lập, nhân dân có quyền 

sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Độc lập được 20 ngày, thực dân 

Pháp quay lại định tước đoạt ba quyền ấy. Dân tộc ta phải đứng lên và 9 năm sau, 

chiều ngày 7.5.1954 mới có: Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên 

thiên sử vàng (Tố Hữu). 

Trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc khẳng định: Dân 

tộc Việt Nam được quyền tự quyết, trước hết là quyền làm chủ đối với vận mệnh 

của dân tộc mình, quyền tự quyết định, lựa chọn chế độ chính trị - xã hội và con 

đường phát triển của dân tộc mình mà không một dân tộc nào khác có quyền can 

thiệp. Thay mặt cho quốc dân, đồng bào, Người trịnh trọng tuyên bố: Nước Việt 

Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc 

lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và 

của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Lời khẳng định thật đanh thép, thể 

hiện rõ quyết tâm của cả dân tộc sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, mất mát để bảo 

vệ thành quả quý giá nhất, lớn lao nhất vừa giành được. 

Ở Việt Nam, quyền con người lần đầu tiên được đưa vào Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và tiếp tục 

được khẳng định trong Cương lĩnh năm 2011. Đồng thời, quyền con người cũng đã 

được quy định tại Điều 50, Hiến pháp 1992. Hiến pháp năm 2013 đã dành hẳn 1 

chương (chương II) để quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân. Điều 14 Chương II, Hiến pháp 2013 khẳng định: Ở nước Cộng hoà 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân 

sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến 

pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo 

quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng. 

Những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các 

quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá, giáo 

dục, tôn giáo, tín ngưỡng… đã được khẳng định và được cộng đồng quốc tế công 

nhận. Việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp 

Quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016 thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng 

quốc tế đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc xây dựng 
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Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền 

của người dân. 

Việc bảo vệ và thực hiện quyền con người không thể tách rời việc bảo vệ độc 

lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Mọi 

vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam phải do người Việt Nam tự giải quyết. 

Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. Việt Nam là 

bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, chung sống hoà 

bình, hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, 

bình đẳng, cùng có lợi. Việt Nam đã, đang và sẽ cùng các nước trong cộng đồng 

quốc tế phấn đấu vì một thế giới hoà bình, an ninh, hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng 

các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. 

Ngày nay, giá trị của Tuyên ngôn độc lập vẫn còn nguyên ý nghĩa quan trọng 

trong xây dựng và phát triển đất nước. Sự thống nhất biện chứng giữa quyền con 

người và quyền dân tộc là nền tảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam 

hướng lên một tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân 

và vì dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 

Võ Hoàng Khải 
 

 

11. “Tuần lễ vàng” và “Quỹ độc lập” mùa thu năm 1945 // 

http://trithucthoidai.vn .– 2014 .– Ngày 17 tháng 9. 

 

“TUẦN LỄ VÀNG” VÀ “QUỸ ĐỘC LẬP” MÙA THU NĂM 1945 

 

Quá trình vận động nhân dân cả nước tham gia “Tuần Lễ Vàng” và xây 

dựng “Quỹ Độc Lập” ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một bài học 

thực tiễn sinh động về công tác dân vận, vận động quần chúng, khơi dậy lòng 

yêu nước và phát huy trách nhiệm của mọi công dân trước sự tồn vong của đất 

nước, của dân tộc. 
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Việc tập hợp và phát huy 

sức mạnh đoàn kết của quần chúng là vấn đề cốt lõi, có tính quyết định trực tiếp tới 

thắng lợi của mọi cuộc cách mạng. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 80 

năm qua của Đảng ta cho thấy, Đảng ta đã thường xuyên quan tâm công tác dân 

vận, vận động quần chúng, đoàn kết mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội để tạo ra 

sức mạnh tổng hợp đưa cách mạng vượt qua khó khăn, từng bước giành thắng lợi. 

Trong đó, quá trình vận động nhân dân cả nước tham gia “Tuần Lễ Vàng” và xây 

dựng “Quỹ Độc Lập” ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một bài học 

thực tiễn sinh động về công tác dân vận, vận động quần chúng, khơi dậy lòng yêu 

nước và phát huy trách nhiệm của mọi công dân trước sự tồn vong của đất nước, 

của dân tộc. 

Với thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ thân phận nô lệ, 

nhân dân ta đã trở thành chủ nhân thực sự của nước Việt Nam độc lập, những 

người làm chủ vận mệnh đất nước. Song cách mạng thắng lợi chưa được bao lâu, 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với 

muôn vàn khó khăn, thử thách, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế, tài chính: 

Quốc khố gần như trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, chưa thu được thuế, Ngân hàng 

http://trithucthoidai.vn/tuan-le-vang-va-quy-doc-lap-mua-thu-nam-1945-a120648.html
http://trithucthoidai.vn/
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Đông Dương còn nằm trong tay tư bản Pháp, ngân quỹ Chính phủ chỉ vẻn vẹn có 

1,25 triệu đồng Đông Dương, nhưng trong đó có tới 580 nghìn đồng rách nát đang 

chờ tiêu huỷ, các khoản nợ của chính phủ bù nhìn, tay sai để lại lên đến 564 triệu 

đồng… Những khó khăn tài chính càng thêm chất chồng khi quân Tưởng ép chúng 

ta sử dụng tiền Quan kim, Quốc tệ. Tình hình đó đòi hỏi chính quyền cách mạng 

cần nhanh chóng có biện pháp bảo đảm tài chính tạo cơ sở vững chắc để có thể tiến 

hành các nhiệm vụ cách mạng quan trọng tiếp theo. 

Đáp ứng đòi hỏi của lịch sử, trên cơ sở kế thừa truyền thống đại đoàn kết của 

dân tộc, vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê Nin về sức 

mạnh của quần chúng và phân tích đúng đắn xu hướng chính trị của các giai tầng 

trong xã hội, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương tổ chức “Tuần Lễ 

Vàng” động viên nhân dân tình nguyện ủng hộ xây dựng “Quỹ Độc Lập”. Đây là 

một chủ trương đúng đắn, kịp thời và sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng trong vận 

động mọi người dân yêu nước, tha thiết với nền độc lập của dân tộc tự nguyện 

đóng góp cho Tổ quốc, đưa cách mạng vượt qua khó khăn thử thách và tiếp tục 

giành thắng lợi to lớn. 

Trong thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp “Tuần Lễ Vàng”, Hồ Chủ Tịch 

nhấn mạnh: “Muốn củng cố nền tự do độc lập, chúng ta cần sức hy sinh, phấn đấu 

của toàn quốc đồng bào, cần sức quyên góp của nhân dân, nhất là những nhà giàu 

có”. Có thể thấy đối tượng hướng tới của Đảng và Chính phủ cách mạng trong 

“Tuần Lễ Vàng” là“toàn quốc đồng bào”, những người thực sự có trách nhiệm với 

vận mệnh dân tộc, trong đó trước nhất là những người giàu có, các nhà tư sản dân 

tộc yêu nước, những điền chủ có tinh thần cách mạng. Đây là sự cụ thể hoá quan 

điểm về lực lượng cách mạng của Đảng ta trong bối cảnh lịch sử đặc biệt khó 

khăn. Chủ trương này đã có ý nghĩa quan trọng trong khơi dậy và phát huy tinh 

thần yêu nước của nhân dân lao động, chung sức đoàn kết cùng chính quyền cách 

mạng non trẻ khắc phục khó khăn. Với chủ trương này, Đảng đã tạo điều kiện để 

các nhà tư sản dân tộc yêu nước và những người giàu có trong xã hội có thể ủng 

hộ, giúp đỡ cách mạng, vừa tạo cho họ niềm tin vào chính quyền mới, đồng thời 

đập tan những luận điệu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực phản động, tay sai. 

 “Tuần Lễ Vàng” đã thu được nhiều kết quả to lớn. Chỉ trong 1 tuần, từ ngày 

17-24/9/1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào cả nước 

đã ủng hộ cho “Quỹ Độc Lập” khá nhiều vàng, bạc, tiền Đông Dương. Ở nơi cực 

Bắc của Tổ quốc, Vua Mèo Vương Chí Xình (Đồng Văn, Hà Giang) đã ủng hộ 9 

cân vàng và 2,2 triệu đồng bạc trắng. Tại cố đô Huế, Nam Phương Hoàng Hậu – 

vợ của cựu hoàng Bảo Đại (khi đó là cố vấn Vĩnh Thuỵ) đã ủng hộ hàng chục 

chiếc nhẫn, hoa tai, vòng vàng quý, nêu gương cho nhân dân Huế ủng hộ 420 lạng 

vàng. Bà Thềm - Công chúa Chăm (Ninh Thuận) ủng hộ 1 mũ, 1 quả na, 1 quả 

khế, 1 nải chuối tất cả đều bằng vàng và cả chiếc mục vàng của dòng họ vua 

Chăm... Có thể nói, thông qua tuyên truyền, “Tuần lễ Vàng” đã nhận được sự ủng 

hộ sôi nổi trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Không chỉ có người giàu mà gần như 

mỗi gia đình dù ít, dù nhiều cũng tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ Độc Lập”, 

người đôi bông tai, nhà 1 - 2 con bò… Cụ bà Nguyễn Thị Vượng 83 tuổi (Vân Từ, 

Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn nhớ như in không khí sôi nổi những ngày giữa tháng 

9/1945 khi mẹ và bà nội mình đã ủng hộ đôi bông tai và hai chiếc vòng vàng “hồi 

môn” cho chính quyền cách mạng. Kết quả là“chỉ trong một thời gian ngắn, nhân 

dân cả nước đã quyên góp được 20 triệu tiền đồng và 370 kilôgam vàng”. Theo 

nhiều nhà nghiên cứu, giá vàng khi đó là 400 đồng/ lạng thì số tiền 20 triệu đồng 

tương đương 50.000 lạng (khoảng 1.923 kg), tổng cộng được 2.293 kg hoặc 59.618 
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lạng, (theo thời giá hiện nay tương đương 2.072,3 tỉ đồng). Phong trào “Tuần 

LễVàng” ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều nhà tư sản yêu nước. Vợ chồng 

ông Đỗ Đình Thiện ủng hộ 86 lạng vàng, 200 tấn thóc, 1.000 con bò và 40.000 

đồng Đông Dương. Gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Minh Hồ ở Hà Nội đã 

ủng hộ 500 cây vàng và vận động quyên góp được 4.000 lạng vàng… Điều đặc 

biệt là trước Cách mạng Tháng Tám, theo lời kêu gọi của Việt Minh, ông bà Bô đã 

ủng hộ 50.000 đồng Đông Dương (tương đương 125 lạng vàng) và may hàng chục 

bộ quần áo complê cho cán bộ mặc trong ngày Quốc khánh 2/9/1945. 

Những kết quả thu được từ “Tuần Lễ Vàng” cuối mùa thu Ất Dậu 1945 không 

chỉ có ý nghĩa to lớn về tài chính mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Lượng 

tiền, vàng mà nhân dân cả nước ủng hộ cho “Quỹ Độc Lập” là tiền đề tài chính 

quan trọng giúp Đảng và Chính quyền cách mạng tháo gỡ tình thế “nghìn cân treo 

sợi tóc”, tạo thế và lực để giải quyết từng bước các nhiệm vụ cách mạng tiếp theo. 

Đồng thời, đây còn là cơ sở để cuối tháng 1/1946 chúng ta phát hành đồng tiền 

Việt Nam, bước đầu xây dựng một nền tiền tệ độc lập. Mặt khác, những kết quả đó 

còn góp phần quan trọng nâng cao uy tín của chính quyền cách mạng non trẻ trước 

quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội, nhất 

là các nhà tư sản dân tộc, các điền chủ yêu nước… để họ thực sự là “bầu bạn của 

cách mạng”, qua đó đoàn kết mọi lực lượng tạo sức mạnh tổng hợp để củng cố, giữ 

vững thành quả cách mạng. Đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh: “Tuần Lễ Vàng sẽ tỏ cho toàn quốc đồng bào và cho toàn thế giới biết: 

Trong khi các chiến sĩ quyết hy sinh giọt máu cuối cùng để giữ vững nền tự do, độc 

lập của nước nhà, thì đồng bào ở hậu phương nhất là những nhà giàu có, cũng có 

thể hy sinh được chút VÀNG để phụng sự Tổ quốc”. Đây thực sự là bài học kinh 

nghiệm quý báu trong công tác dân vận, vận động và phát huy vai trò của quần 

chúng nhân dân, đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn của sự nghiệp cách 

mạng. Mỗi lạng vàng, từng đồng bạc Đông Dương khi đó chính là biểu hiện sâu 

sắc của tinh thần yêu nước, biểu hiện sinh động cho trách nhiệm của công dân 

trước vận mệnh quốc gia, dân tộc. 

Gần 70 năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm 1945, song bài học về công tác 

dân vận, vận động quần chúng nhân dân của “Tuần Lễ Vàng” và“Quỹ Độc 

Lập” đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. Trong tình hình mới, các thế lực 

thù địch luôn tìm mọi cách phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng-Dân, 

chia rẽ các giai tầng trong xã hội… chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân 

ta. Do đó, hơn lúc nào hết, công tác dân vận, vận động quần chúng cần phải được 

quan tâm đặc biệt. Các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, 

chủ trương của Đảng về công tác dân vận, vận động quần chúng nhất là Nghị quyết 

Trung ương 7 (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

dân vận trong tình hình mới”; đồng thời, nắm bắt và giải quyết kịp thời những nhu 

cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí 

cao trong toàn xã hội. Hơn nữa, trước những biến động, khó khăn của nền kinh tế 

thế giới và tình hình kinh tế trong nước hiện nay, càng cần phát huy tốt bài học về 

công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân trong “Tuần Lễ Vàng” và “Quỹ 

Độc Lập” để nhân dân cả nước cùng đoàn kết, đồng thuận thực hiện có hiệu quả 

cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” góp phần đưa nền kinh tế 

đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, phát 

triển. 
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12.  Đăng Trường. Ký ức thiêng liêng tại căn nhà 48 Hàng ngang lịch sử / 

Đăng Trường – Hương Quỳnh // http://vnca.cand.com.vn. 

 

KÝ ỨC THIÊNG LIÊNG TẠI CĂN NHÀ 48 HÀNG NGANG LỊCH SỬ 
 

Ở trung tâm Hà Nội có ngôi nhà mà giờ đây đã trở thành di tích lịch sử 

thiêng liêng của dân tộc. Tại đây, Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta 

đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

Năm tháng trôi đi, căn nhà đó vẫn trường tồn cùng những trang sử vẻ vang của 

non sông đất nước còn người chủ căn nhà giờ đã ở vào tuổi 93 song trời vẫn 

phú cho bà sự minh mẫn đến lạ kỳ. 

 Bà là Hoàng Thị Minh Hồ (nhiều người vẫn quen gọi bà Bô), chủ nhân ngôi 

nhà 48 - Hàng Ngang, Hà Nội. Tại cuộc tiếp xúc với chúng tôi, bà không cầm được 

nước mắt: “Những ngày tháng ấy sao mà thiêng liêng, cao quý đến thế. Dù biết 

rằng, cuộc sống còn nhiều gập gềnh, mỗi người đều sinh ra và trở về với cát bụi, 

quy luật ấy muôn đời nay chưa ai cưỡng lại được. Nhưng những điều mình cống 

hiến cho cuộc sống, cho cách mạng còn để lại tiếng thơm muôn đời. Tôi nghĩ, đó 

cũng là thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Có độc lập là có tất cả, tôi đã làm hết 

sức mình vì điều đó”. 

Một thời và mãi mãi  

Rồi bà lại trầm tư kể, tháng Tám năm 1945, bấy giờ nhân dân mất mùa, đói 

kém trầm trọng. Người chết đói đầy đường, người ăn xin không đếm xuể. Một củ 

khoai, củ sắn giúp đỡ cách mạng lúc này cũng đều quý hơn bao giờ hết. Một chiều 

cuối tháng Tám năm đó, đồng chí Trường Chinh đến tìm gặp vợ chồng bà và thông 

báo: “Anh chị thu xếp cho một phòng để chiều tối ta đón một ông cụ ở dưới quê 

lên”. Mới nghe vậy, hai vợ chồng bà liền thu dọn đồ đạc, lau sạch sẽ một căn 

phòng ở tầng ba và chờ đợi đến tối xem “ông cụ dưới quê” là ai. Đúng 6h ngày 

hôm ấy, đồng chí Trường Chinh về, đi cùng có ba người khách. Bà chỉ được biết 

hai trong ba người trong đó là đồng chí Trần Đăng Ninh và đồng chí Lan Sơn. 

Riêng “ông cụ “ thì đồng chí Trường Chinh chỉ nói vẻn vẹn một câu “ở dưới quê”. 

Bà Hồ nhớ rất rõ, hôm đó “ông cụ” mặc áo sơ mi, quần soóc nâu, đội mũ can bạc, 

chân đi dép có in hình con hổ màu trắng. Ông cụ cao gầy, trán ngời sáng, gương 

mặt sạm nắng nhưng dáng đi nhanh nhẹn và đặc biệt có đôi mắt rất sáng... 

Ngày ấy, gia đình ông bà Bô làm nghề buôn bán vải lụa, có hẳn cả đại lý lớn kinh 

doanh bông, vải, sợi. Ngôi nhà 48 - Hàng Ngang do vợ chồng ông bà Bô tiến hành 

mua đất từ năm 1942, khi xây dựng xong, cửa hàng này được đánh giá một trong 

những đại lý hàng lớn nhất miền Bắc thời đó với giá trị trên 600 cây vàng. Vì vậy, 

khách hàng trong và ngoài nước đến Việt Nam làm ăn, buôn bán đều biết đến. Từ 

khi có các đồng chí trong Trung ương đến ở, vợ chồng ông bà Bô vẫn sử dụng tầng 

1 để bán hàng cho khách, chủ yếu là người dân Hà Nội và một số dân buôn từ các 

tỉnh.  

Cho đến một hôm, có 3 ông khách người Mỹ đến nhà. Bà Bô nhận ra một 

người tên là Pasty, ông ta nói tiếng Việt khá sành. Bà vội báo tin cho đồng chí Võ 

Nguyên Giáp, lúc đó đang làm việc ở Bắc Bộ Phủ. Khi nhận được ý kiến của của 

đồng chí Võ Nguyên Giáp, bà giơ 10 ngón tay ra hiệu cho các vị khách (ý nói đợi 

đến 10h) và đề nghị họ ngồi chờ. Đúng hẹn, đồng chí Võ Nguyên Giáp từ Bắc Bộ 

Phủ về,  dẫn các vị khách lên tầng 3 gặp “ông cụ”. Sau này bà hiểu rằng, “ông cụ” 

nói tiếng Anh, tiếng Pháp rất sành, chẳng mấy khi sử dụng người thông ngôn. 
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Trong buổi nói chuyện hôm đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp có kể lại: khi đang đọc 

một tờ bản thảo viết tay của “ông cụ”, bất ngờ Pasty quay sang nói: “Hình như tôi 

đã đọc được những dòng này ở đâu đó?”. “Ông cụ” điềm đạm trả lời: “Đó là những 

điều mà bản Tuyên ngôn nhân quyền bất hủ của đất nước các bạn đã ghi”...  

Kể về điều này, bà Bô xúc động: “Sau này tôi mới biết, bản thảo nói trên là “Tuyên 

ngôn độc lập” và “ông cụ” đã ở trên gác ba là Bác Hồ kính yêu. Bác đã trích dẫn 

logíc một đoạn trong Tuyên ngôn nhân quyền của nước Mỹ làm luận chứng vấn đề 

nhân quyền các nước trên thế giới cũng như Việt Nam”.  

“Những bữa ăn ngon nhất trong đời là ở nhà bác Bô”!  

Thấm thoắt đã đến những ngày cuối của tháng Tám, đồng chí Trường Chinh 

cho biết, ngày 2/9 tới sẽ chính thức làm lễ độc lập tại Ba Đình. Nghe đồng chí 

Trường Chinh nói, vợ chồng bà Bô phân vân là đến thời điểm này các đồng chí 

trong Trung ương Đảng chưa ai có bộ quần áo nào tươm tất cả. Gia đình bà kinh 

doanh vải sợi, lại thuận tiện trong việc may đo nên bà Bô có nhã ý may mỗi người 

vài bộ quần áo chuẩn bị ngày Lễ Độc lập. Riêng Bác Hồ mặc bộ ka ky màu vàng, 

màu quần áo Bác thường ưu thích. Hàng ngày, để bồi dưỡng sức khỏe cho các 

đồng chí, bà lo liệu cơm nước chu đáo, đến đặt cơm ở các hiệu nổi tiếng như Hoa 

Kiều (Tây Nam, Hàng Buồm), Phú Gia (Lạc Xuân)... Những buổi họp khuya, bà 

chủ động nấu cháo sẵn, đợi lúc các đồng chí nghỉ ngơi thì bưng vào mỗi người bát 

cháo. 

Những ngày tháng ấy thật thiêng liêng. Sau này gặp lại, đồng chí Lê Đức Thọ nói 

với vợ chồng bà rằng: “Những bữa ăn ngon nhất trong đời là ở nhà bác Bô. Có bát 

cháo, bát cơm ngon miệng trong bối cảnh đó đâu có dễ dàng gì.” Sau khi ở trên gác 

3 được hai ngày, Bác đề nghị bà thu xếp một phòng ở tầng 2. Bác nói ở trên đó 

buồn, Bác muốn sống cùng anh em, muốn xuống ở cùng với anh em cho ấm cúng. 

Từ đó, căn phòng làm việc ở gác hai luôn đỏ đèn rất khuya. Ngày độc lập 2/9 đã 

đến, bà thức dậy từ lúc rạng sáng chuẩn bị cơm nước cho Bác và các đồng chí 

Trung ương Đảng chu đáo. Hôm ấy, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ và hoa. 

Nắng thu vàng, trời thu cao xanh ngắt. Người người nô nức đổ về Quảng trường 

Ba Đình. Giây phút ấy sao mà thiêng liêng. Bà Bô xúc động nhớ lại hình ảnh “Trên 

đài cao, Bác Hồ sang sảng đọc Bản “Tuyên ngôn độc lập”. Hạnh phúc, sung sướng 

vô cùng. Trong niềm xúc động khôn tả, tôi lại nghĩ đến hình ảnh Bác những đêm 

không ngủ đăm chiêu bên ngọn đèn dầu ngồi thảo bản Tuyên ngôn. Tôi đâu có 

ngờ, ông cụ dáng cao gầy mà đêm đêm chong đèn thức đánh máy trong căn phòng 

tầng 2 nhà mình chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đâu có ngờ Bản Tuyên ngôn 

bất hủ được thế giới biết đến, Bản tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc lại được ra đời trong những ngày sống 

đơn sơ và giản dị ở căn nhà này. Tự nhiên tôi thấy xúc động vô cùng, hạnh phúc 

quá, bất ngờ quá. Và tôi đã khóc. Tôi đã khóc trước giờ phút thiêng liêng ấy.” 

Bác Hồ ở tại ngôi nhà 48 - Hàng Ngang đến 27/9/1945, một số đồng chí khác 

thì lâu hơn (đồng chí Võ Nguyên Giáp ở đến cuối năm 1945, đồng chí Nguyễn 

Khánh Toàn ở đến cuối 1946). 7h sáng 30 Tết năm 1946, Bác cùng đồng chí Khuất 

Duy Tiến đến chúc Tết gia đình bà Bô. Bác lên thăm lại phòng ở trước đây của 

mình, thăm chiếc bàn làm việc, nơi đặt bàn máy chữ... 

Một tấm lòng trong vạn tấm lòng  

Trong thời gian trước và sau cách mạng Tháng Tám, gia đình bà đã ủng hộ 

cho cách mạng tổng cộng 5147 lạng vàng. Đó cũng là phần lớn số vàng mà hai vợ 

chồng bà có được nhờ tích cóp bằng việc buôn bán vải vóc. Trước cách mạng, khi 

nhận 100 lạng vàng, đồng chí Nguyễn Lương Bằng (khi đó là Trưởng Ban Tài 
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chính của Đảng) xúc động nói: “Anh chị đóng góp cho cách mạng tận tình quá, tài 

chính của Đảng hiện chỉ có vẻn vẹn 4 đồng tiền Đông Dương”. Sau Tổng khởi 

nghĩa, bà ủng hộ 20 vạn, trị giá 500 cây vàng. Cách mạng thành công, khi quân 

Tưởng tràn vào miền Bắc nước ta, bà ủng hộ hàng trăm lạng vàng để Bác thương 

lượng, hòa hoãn với chúng. Khi Bác Hồ phát động “Tuần lễ vàng”, gia đình bà ủng 

hộ 117 lạng. Ngoài ra, bà thường xuyên đến các gia đình đồng nghiệp vận động họ 

ủng hộ tiền, vàng.  

Kể về sự giúp đỡ nhiệt tâm này, bà Bô khẳng định: Làm sao quên những gia 

đình tư sản yêu nước, gia đình tiểu tư sản cùng nhau gom góp tiền vàng mà chẳng 

một chút nề hà, làm sao quên những người dân nghèo thành thị, những gia đình 

trong cơn thiếu đói vẫn chắt chiu từng nắm gạo bỏ vào “hũ gạo tiết kiệm”. Trong 

đêm kết thúc “Tuần lễ vàng”, bà đã không ngần ngại bỏ tiền mua đấu giá bức ảnh 

Bác Hồ với giá 1 triệu 58 vạn đồng Đông Dương. Với tình cảm của một người dân 

đối với Bác, bà đã quyết tâm mua và tặng cho UBND Thành phố Hà Nội. 

Với những đóng góp nói trên, Nhà nước đã trao tặng cho hai vợ chồng bà mỗi 

người một Huân chương Độc lập Hạng Nhất 

Đăng Trường – Hương Quỳnh 
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PHẦN II 
 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ 

QUỐC KHÁNH 2/9/1945 – BÀI HỌC 

LỊCH SỬ, GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI 
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13. Việt Thắng. Cách mạng tháng Tám bài học về công tác vận động quần 

chúng / Việt Thắng // http://lienhiephoicamau.com.vn. 

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM BÀI HỌC VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG 

QUẦN CHÚNG 

 

Sáng ngày 19/8/1945, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội nổi dậy dưới 

rừng cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng vào trung tâm nhà hát Thành phố để 

dự Mittinh. Sau loạt súng chào cờ và bài Tiến Quân Ca, đại biểu Ủy ban Quân sự 

Cách mạng đọc lời hiệu triệu của  Việt Minh. Cuộc Mittinh trở thành cuộc biểu 

tình vũ trang tiến vào phủ Khâm Sứ, trại bảo An và các cơ sở của chính phủ bù 

nhìn.Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng tỏa đi khắp nơi, cả nước vùng dậy đấu tranh 

giành chính quyền và liên tiếp giành thắng lợi. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường 

Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, 

khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông 

Nam Châu Á. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công do sự lãnh đạo đúng đắn, sáng 

suốt, khôn khéo của Đảng ta, là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-Nin 

trong điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và 

sáng tạo; có phương pháp cách mạng thích hợp, linh hoạt. Thời gian càng lùi xa, 

chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám: “Chẳng 

những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao 

động và những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới cũng có thể tự hào rằng: Đây là 

lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 

tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Bằng 

thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật 

đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng 

nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã trở thành 

người làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống của mình. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại những bài học vô cùng to lớn. Đó 

là bài học về xác định đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn và phương pháp 

cách mạng của Đảng lãnh đạo; đó là bài học về dự báo thời cơ, nắm chắc thời cơ, 

không bỏ lỡ thời cơ; đó là bài học xây dựng lực lượng cách mạng, từ lực lượng 

chính trị đến lực lượng quân sự, huy động được lực lượng của toàn dân vào cuộc 

đấu tranh chung; đó là bài học về kết hợp thời, thế và lực để lấy ít địch nhiều, lấy 

yếu thắng mạnh; đó là bài học phân hóa kẻ thù, biết mình biết địch, nhân nhượng 

có nguyên tắc; đó là bài học về khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa toàn 

quốc để giành thắng lợi hoàn toàn cho một cuộc cách mạng. 

Từ bài học huy động lực lượng toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, 

chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn quan điểm của Chủ nghĩa Duy vật lịch sử: 

quần chúng là người sáng tạo chân chính ra lịch sử, sáng tạo ra giá trị vật chất, văn 

http://lienhiephoicamau.com.vn/


32 
 

hóa tinh thần và là động lực cơ bản của các cuộc cách mạng xã hội.Chúng ta càng 

nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời này không có gì quý 

bằng nhân dân.Trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh của nhân dân”; 

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”; “ Lấy dân 

làm gốc”. 

Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của quần chúng, Đảng ta đã ban 

hành nhiều chủ trương về công tác vận động quần chúng. Đến nay, nhìn chung 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai 

cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn là nhân tố quan trọng thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị- xã hội.Tuy nhiên, mối 

quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước 

những thách thức mới. Lòng tin vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ của một bộ phận 

nhân dân chưa vững chắc. Tâm trạng của nhân dân còn nhiều diễn biến phức tạp, 

lo lắng về việc làm, đời sống; bất bình trước bất công xã hội, tệ tham nhũng, tệ 

quan liêu, lãng phí; đạo đức của xã hội, của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 

viên xuống cấp, thiếu gương mẫu, lời nói không đi đôi với việc làm; một số cán bộ, 

đảng viên có tư tưởng và hành vi xem thường, coi khinh, quan liêu, hách dịch, cửa 

quyền, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Một số cấp ủy và chính quyền chưa 

nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận; chưa nắm bắt kịp 

thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề nảy sinh trong nhân dân để tập trung 

giải quyết.Việc đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân còn nhiều hạn 

chế. 

Muốn thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn 

dân tộc thì trước tiên phải xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ. 

Giờ đây, chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ 

nghĩa và hội nhập sâu, rộng kinh tế quốc tế, đã và đang đặt ra yêu cầu rất cao về 

phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách quần chúng của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên. Dù không phải đối mặt với đạn bom như trong chiến tranh, 

nhưng sức công phá của “danh lợi, vật chất, tiền tài”, cộng với sự chống phá của 

các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thì những thử thách đối 

với cán bộ, đảng viên là không thể xem thường. Do đó, Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XI) đã phân tích, đề ra một số nội dung, giải pháp cấp bách về xây dựng 

Đảng hiện nay; trong đó, quan trọng và xuyên suốt nhất là nâng cao phẩm chất 

chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. 

Nêu cao tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi cán bộ, 

đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện, góp phần tích cực làm trong sạch Đảng 

và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. Thường xuyên xây dựng quan 

điểm quần chúng của Đảng, xây dựng và thực hành phong cách “ Trọng dân, gần 

dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “ Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm 

dân tin”./. 

Việt Thắng 

 

 



33 
 

14. Nguyễn Văn Nhật. Cách mạng tháng Tám: Bài học lịch sử, giá trị tương lai 

/ Nguyễn Văn Nhật // http://baodientu.chinhphu.vn .– 2014 .– Ngày 01 tháng 9. 

 

   CÁCH MẠNG THÁNG TÁM: BÀI HỌC LỊCH SỬ,  

GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI 

 

Giá trị và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ ở những 

kết quả cuộc cách mạng này mang lại mà còn là giá trị ở ngay trong những yếu 

tố đưa đến sự thành công của nó. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất 

của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX, cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong 

kiến lỗi thời, đập tan sự thống trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân, phát xít, mở ra 

một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa 

xã hội. 

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Giá trị và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ ở những 

kết quả cuộc cách mạng này mang lại mà còn ở ngay trong những yếu tố đưa đến 

sự thành công của nó. 

Giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước hết 

là tư tưởng và ý chí độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây cũng 

là biểu hiện cao nhất của sức mạnh toàn dân vì mục tiêu giành độc lập dân tộc. 

Sức mạnh của Cách mạng tháng Tám chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc Việt Nam vì mục tiêu độc lập dân tộc. Sức mạnh này đã được tập hợp, 

tôi luyện qua các phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo từ Xô viết Nghệ Tĩnh 

1930-1931 đến cuộc vận động dân chủ 1936-1939 và cao trào giải phóng dân tộc 

1939-1945. 

Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc đã được Đảng tiếp tục xây dựng và 

phát huy trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, toàn dân, toàn diện 1945-

1954, và tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm 1954-

1975.Thắng lợi của cuộc cách mạng này là thắng lợi của sự chủ động chuẩn bị lực 

lượng, của nghệ thuật tạo thời cơ, chớp thời cơ và kiên quyết hành động. 

Thành công của Cách mạng tháng Tám không phải là giành "khoảng trống 

quyền lực" như quan điểm của một số học giả nước ngoài, mà là kết quả của quá 

trình chuẩn bị mọi mặt của Đảng từ tổ chức, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang 

đến chủ động đón thời cơ khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, khi quân đội Pháp 

bạc nhược. 

Nghệ thuật Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 

đã được Đảng phát huy trong các giai đoạn tiếp theo như trong cuộc "Đồng khởi" 

1959-1960, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968 và đặc biệt là trong 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, kết thúc vẻ vang cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Nói về tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của Cách mạng tháng Tám, năm 1960, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chẳng những giai cấp công nhân và nhân dân 

lao động Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp 

bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách 

mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh 

đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc". 

http://baodientu.chinhphu.vn/


34 
 

Ngày nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã thu 

được những thành công đáng tự hào. Thành công đó là kết quả của sự sáng tạo của 

Đảng và nhân dân Việt Nam, là sự kế thừa những bài học kinh nghiệm của lịch sử 

đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước gần 70 năm qua kể từ ngày thắng lợi 

của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, trước sự khủng hoảng của hệ thống xã 

hội chủ nghĩa thế giới cũng như sự khủng hoảng kinh tế-xã hội trong nước, Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã mạnh dạn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật", 

quyết định tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước. Thành quả gần 30 

năm thực hiện công cuộc đổi mới chứng tỏ đường lối sáng tạo và đúng đắng của 

Đảng và nhân dân Việt Nam. 

Đoàn kết dân tộc - động lực quyết định thành bại 

Trong xu thế hiện nay, không có quốc gia nào phát triển mà tách khỏi trào lưu 

chung của thế giới. Việt Nam phải kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh thời đại, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại trên cơ sở giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định, tranh thủ cao nhất nguồn lực bên ngoài, góp phần đưa Việt Nam 

phát triển nhanh và bền vững. 

Điều quan trọng là trong khi hội nhập phải giữ vững độc lập, tự chủ. Hiện 

nay, các cường quốc trên thế giới đang sử dụng các biện pháp kinh tế, tài chính, 

quân sự can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các nước, nhất là những nước nhỏ 

nhằm thay đổi ý thức hệ hoặc xâm chiếm lãnh thổ. 

Sự thật lịch sử của Việt Nam trong những năm 1945-1946, trong cuộc kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong các Hội nghị Genena, Hội nghị Paris về Việt 

Nam và trong các cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo, trong vấn đề diễn biến hòa bình, 

tranh chấp chủ quyền biển đảo hiện nay càng khẳng định sự quan trọng của việc 

giữ vững độc lập và tự chủ trong quan hệ quốc tế. 

Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là 

vấn đề then chốt và cấp bách. 

Đây là vấn đề quan trọng và cốt lõi nhất đưa đến thắng lợi của cách mạng 

Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng cũng như 

trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ sóng gió, từ cuộc khủng bố 

trắng của địch sau năm 1930, có lúc “ngàn cân treo sợi tóc” trong những năm 

1945-1946, hay những năm tháng đầy khó khăn ở miền Nam năm 1954-1959, 

1968-1969, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

chúng ta đã vượt qua tất cả. 

Đó chính là nhờ sự kiên trì và quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền trên cơ sở lấy dân làm gốc, dựa vào dân và vì dân. Đảng không mạnh, chính 

quyền không trong sạch thì khối đại đoàn kết toàn dân khó thực hiện. 

Trong cơ chế thị trường với nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay, sự phân 

hóa giàu nghèo là tất yếu, tình trạng tham nhũng, quan liêu khó tránh khỏi. Do vậy, 

việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được 

Đảng ta coi là vấn đề then chốt và vì vậy, cần được đẩy mạnh, triển khai quyết liệt 

hơn, bởi đây là vấn vấn đề quan trọng hàng đầu để đảm bảo xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân, động lực quyết định thành bại của mọi cuộc cách mạng. 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật 
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15. Bùi Thế Đức. Phát huy hào khí của Cách mạng tháng Tám /  Bùi Thế Đức // 

http:// vietnamnet.vn .– 2014 .– Ngày 19 tháng 8. 

 

PHÁT HUY HÀO KHÍ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

 

Hào khí của Cách mạng tháng Tám thôi thúc chúng ta kiên trì con đường 

Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. 
Suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là 

một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam ta. Thắng lợi 

đó là cuộc cách mạng vĩ đại thay đổi vận mệnh của dân tộc - mở ra kỷ nguyên độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng Tháng Tám thành công là kết quả dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là thắng lợi của nghệ thuật nắm bắt thời 

cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, đập tan xiềng xích nô 

lệ của thực dân đế quốc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước 

công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Cách mạng tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan 

xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền 

tảng cho nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một 

cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta”. 

 

 
Sự đoàn kết của cả dân tộc đã làm nên thắng lợi của  

cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

Những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng tháng Tám vĩ đại luôn 

tạo nên sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, 

viết tiếp những trang sử oanh liệt mới. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến với chiến thắng Điện Biên 

Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là thắng lợi oanh liệt của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, kéo dài 21 năm - dân tộc ta phải đương đầu với tên đế 

quốc số một của thế kỷ 20, mạnh hơn ta về kinh tế, quân sự hàng ngàn lần nhưng 

chúng đã thất bại thảm hại để thu giang sơn về một mối, đất nước hoàn toàn thống 

nhất. Đó là thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau gần 30 năm Đổi mới do Đảng 

ta khởi xướng và lãnh đạo, đưa đất nước ta ngày càng có vị thế trên trường quốc tế. 

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 70 năm Cách mạng 

Tháng Tám trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều 

thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Nhiều vấn 
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đề của quốc tế, khu vực có những diễn biến phức tạp mới và kinh tế thế giới mặc 

dù đã có sự hồi phục nhưng vẫn còn chậm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 

chính và suy giảm kinh tế thế giới vẫn chưa được khắc phục. 

Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

hãy ra sức thi đua thực hiện đường lối mà Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là 

nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn 

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội để tạo những tiền đề sớm đưa đất nước trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Trong giai đoạn trước mắt, phải kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 

phát, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước phấn đấu đưa mức tăng trưởng cao hơn. 

Muốn vậy phải thực hiện có kết quả tái cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm là thực 

hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. 

Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện chỉ thị 03-

CT/TW về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy lùi suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tăng cường bảo vệ an ninh, quốc phòng để 

giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển đất nước. 

Thời gian đã lùi xa, nhưng hào khí của Cách mạng tháng Tám đang động 

viên, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kiên trì con đường 

mà Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, làm đúng theo Di chúc của 

Người để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân, tăng cường đoàn kết chung 

quanh Ban chấp hành Trung ương Đảng để xây dựng thành công một nước Việt 

Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ 

nghĩa xã hội. 

TS. Bùi Thế Đức  
 

 

16. Cách mạng Tháng Tám mùa thu và Quốc khánh 2/9 sống mãi cùng năm 

tháng // http://tinhdoanthaibinh.vn .– 2014 .– Ngày 7 tháng 8. 

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM MÙA THU VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 

SỐNG MÃI CÙNG NĂM THÁNG 

 

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ 

Hồ Chí Minh, đất nước ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công 

rực rỡ, vang dội khắp năm châu. 
 Đến ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất 

hủ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 

của độc lập - tự do - lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự 

hào mình đó trở thành công dân của một nước thật sự được hưởng tự do và độc lập. 

 Lật lại những trang sử vàng của đất nước, Nguyễn ái Quốc - người con ưu tú 

của dân tộc, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, đến cuối tháng 1/1941, 

Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng lần thứ tám do Hồ Chí Minh chủ trì đã khẳng định cách 

mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc, theo tinh thần dân chủ mới.  

http://tinhdoanthaibinh.vn/
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Năm 1945, tình hình trong nước biến chuyển rất mau lẹ. Tháng 8/1945, Nhật 

đầu hàng Đồng minh, quân Đồng minh chuẩn bị kéo vào nước ta để giải giáp vũ 

khí của Nhật. Thực dân Pháp  ráo riết chuẩn bị quay trở lại xâm lược nước ta một 

lần nữa. Hồ Chí Minh nhận định: tình thế lúc này là vô cùng khẩn cấp, nhưng cũng 

là thời cơ ngàn năm có một, nếu để trôi qua thì sẽ không bao giờ trở lại. Cần phải 

chớp thời cơ, dũng cảm và kiên quyết, kịp thời tổng khởi nghĩa giành chính quyền, 

trước khi Đồng minh kéo vào nước ta và thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. 

 Với nhãn quan cách mạng vô cùng sáng suốt, Hồ Chí Minh đã khẳng định: 

Lúc này dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho bằng được nền 

độc lập cho Tổ quốc. Trong hai ngày 16 và 17/8/1945, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo 

Tổng bộ Việt Minh tổ chức khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào. Đại hội đã thông 

qua chủ trương phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc và thông qua nhiều 

chính sách lớn về đối nội, đối ngoại; thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt 

Nam, bao gồm 15 thành viên do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trần Huy Liệu làm 

Phó Chủ tịch. Với sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh, Tổng khởi nghĩa mùa thu 

Tháng Tám 1945 đã giành thắng lợi vang dội, xóa bỏ ách thống trị của phong kiến, 

thực dân; quyền làm chủ đất nước lần đầu tiên được trao về tay nhân dân lao động. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam đã bổ 

sung thêm nhiều nhân sỹ, trí thức có tâm huyết và tinh thần yêu nước, thành lập 

Chính phủ Lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Hồ Chí Minh làm Chủ 

tịch. 

Ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng vạn đồng bào Hà 

Nội và người dân cả nước đã về tụ hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 

lâm thời, trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, Người tuyên bố với quốc 

dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Tuyên ngôn nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên 

thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, 

quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, 

bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới” và khẳng định: “... Nước Việt 

Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và 

độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 

mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 

Với Tuyên ngôn độc lập 2/9 và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hoà, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới, phấn khởi và tự hào bắt tay 

vào sự nghiệp vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Từ đây, Việt Nam trở thành một 

quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Có thể khẳng định gần 70 năm qua là cả 

một quá trình cống hiến, hy sinh, nỗ lực phấn đấu không gì sánh nổi của cả dân tộc 

để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. 

Ngày nay, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất 

mẹ hoặc ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy 

hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày cách mạng Tháng Tám mùa thu, đặc 

biệt là ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng 

nói ấm áp của Người, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà. Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày 

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ mãi đẹp như thiên anh hùng ca cách 

mạng và đời đời bất diệt 

 

 

 



38 
 

 

17. Mùng 2 tháng 9 - ngày của toàn thể dân tộc Việt Nam // 

http://nguoicondatme.blogspot.com .– 2013 .– Ngày 21 tháng 8. 

 

MÙNG 2 THÁNG 9 – NGÀY CỦA TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM 

 
“…Tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có 

quyền sống ,quyền sung sướng và quyền tự do. Một dân tộc đã gan góc chống ách 

nô lệ của pháp hơn 80 năm nay, một dân  đã gan góc đứng về phía phe Đồng 

Minh  chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải 

được độc lập! …Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 

mạng và của cải đẻ giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” 

 

 
 

Cứ mỗi lần nghe bản tuyên ngôn độc lập trong tôi lại trào dâng những xúc 

cảm kỳ lạ, niềm tin kiêu hãnh lòng tự hào dân tộc. Đã là người Việt Nam thì mùng 

2.9 đều mang một ý nghĩa không thể nào quên. Chính ngày 2.9.1945 đã đi vào lịch 

sử là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta,đồng 

thời mở ra kỉ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để 

thực hiện độc lập tự do hạnh phúc. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 

vạn nhân dân chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên 

ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa đã ra đời đồng thời là một nước độc lập, chủ quyền. 

      Với ý nghĩa trong đại của mình ngày mùng 2.9 đã được lấy làm ngày quốc 

khánh của Việt Nam là quốc lễ của đất nước cứ đến mỗi dịp này toàn thể dân tộc ta 

lại rộn ràng thi đua học tập chào mừng quốc khánh. Khắp mọi miền của tổ quốc, từ 

thành thị đến nông thôn mọi người cùng nhau treo những lá cờ đỏ sao vàng để thể 

hiện tình yêu quê hương, đất nước của mình. Một không khí thật rộn ràng như làm 

người ta sống lại nhưng giây phút hào hùng đó, giây phút tự do độc lập. 

Không chỉ có ở trong nước mà ngày mùng 2/9 còn được bạn bè quốc tế biết 

đến là ngày độc lập của dân tộc Việt Nam anh hùng trong chiến tranh và cả trong 

công cuộc xây dựng đất nước.Các nước trên thế giới đều có ngày quốc khánh riêng 

của mình vào nhưng ngày này họ thường tổ chức những nghi lễ hoành tráng 

nghiêm trang theo những nghi lễ truyền thống của đất nước họ, như ở Pháp nhiều 

http://nguoicondatme.blogspot.com/
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máy bay chiến đấu lượn trên bầu trời phô trương sức mạnh trong lễ duyệt binh kỉ 

niệm Quốc khánh, còn ở Tây Ban Nha sẽ là lễ duyệt binh có sự tham gia của 

những con dê núi là biểu tượng may mắn của đất nước này…còn ở nước ta vào 

ngày quốc khánh tất cả mọi người sẽ được nghỉ, sẽ tổ chức lễ duyệt binh và mọi 

người cùng nhau viếng thăm lăng của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

       2.9 như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” dù thời gian có 

trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc sẽ vẫn còn mãi với thời gian, 

sau bao nhiêu năm nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, khổ cực dưới ách thống 

trị của thực dân pháp của chế độ phong kiến nay đã được giải phóng,Việt Nam là 

một dân tộc độc lập và người dân Việt Nam sẽ cùng nhau bảo vệ độc lập tự do đó. 

Điều đó được đánh dấu bởi ngày mùng 2/9, bởi bản tuyên ngôn độc lập bất hủ 

ngày mà cả dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên. 

Ngày Quốc khánh nước ta không chỉ có những ý nghĩa lịch sử mà nó còn như 

gọi lại nhắc nhở thế hệ trẻ bây giờ khi sinh đã may mắn không phải chứng kiến 

cảnh đất nước chia cắt, súng  đạn và chiến tranh. Cũng như tự hào về truyền thống 

tốt vẻ vang của cha ông ta chí kiên cường bất khuất đánh đuổi xâm lăng bảo vệ  tổ 

quốc. Để đổi lại hòa bình như bây giờ cha ông ta đã phải đổ không biết bao nhiêu 

sương máu bao con người đã ngã xuống mà chưa kịp được hưởng lấy một ngày 

hòa bình. Thế hệ trẻ những con người sẽ viết tiếp nhưng trang lịch sử dân tộc cần 

phải nhận thức được ý nghĩa trọng đại của những ngày lịch sử này để có những 

cống hiến cho đất nước xứng đáng với những gì cha ông ta để lại. 

       Mùng 2.9 đã trở thành một ngày trọng đại của cả nước ngày mà tất cả nhân 

dân không chỉ trong nước mà tất cả đồng bào Việt Kiều đều cùng nhau hướng về tổ 

quốc. Dường như vào ngày này tình yêu quê hương đất nước trong lòng người dân 

lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mọi người cùng nhau nói chuyện kể cho nhau nghe nhưng 

giây phút hào hùng của dân tộc, cùng nhau nghe lại bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà 

chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trước hàng vạn người dân Việt Nam. Dù đã trải qua 

thời gian nhưng mỗi dịp này ai cũng có những cảm xúc riêng của mình nhưng 

trong tất cả người dân Việt Nam đều là một tình yêu đất nước lòng tự hào dân tộc . 

 

 
18. Bảo Anh. Ngày Độc lập thiêng liêng / Bảo Anh // http://doanthanhnien.vn .– 

2012 . –Ngày 02 tháng 9. 

 

NGÀY TẾT ĐỘC LẬP THIÊNG LIÊNG 

 

Hôm nay, ngày 2/9, Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không biết tự bao giờ người dân Việt Nam 

quen gọi ngày Quốc khánh là Ngày Độc lập hay Tết Độc lập, với bao cảm xúc 

thiêng liêng… 

Ngày Tết Độc lập, nhìn vào hiện tại, ngẫm về quá khứ, mỗi chúng ta lại canh 

cánh món nợ với những người hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc… 

Để hàng năm, vào dịp 2/9, mỗi người dân Việt Nam cất lên ba tiếng Ngày 

Độc lập hay Tết Độc lập với tâm trạng hào sảng, thiêng liêng, dân tộc Việt Nam đã 

phải đi qua bao cuộc can qua, đổi biết bao xương máu, mồ hôi và trí tuệ! 

Đêm trước của cuộc cách mạng Tháng Tám 1945, bao nhiêu cuộc vận động, 

tranh đấu, bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nổ ra, sóng này lặn, sóng khác mọc, sóng nối 

sóng, người tiếp người… Những Bãi Sậy, Ba Đình, Thái Nguyên, Yên Thế… 

http://doanthanhnien.vn/
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Những Yên Bái, Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ, Hóc Môn-Bà Điểm…Những nhà yêu nước 

và những chiến sĩ cộng sản tiếp nối “đầu dám thay đầu, chân nối chân”… 

 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thợ cả vĩ đại xây nền độc lập dân tộc 

Để có Ngày Tết Độc lập náo nức trong không khí thanh bình của ngày thu, 

biết bao tháng năm cả dân tộc phải chịu cảnh mưa bom bão đạn, áp bức lầm than… 

Ý chí không chịu làm nô lệ, không chịu mất nước thôi thúc cả dân tộc “tự mang 

sức ta mà giải phóng cho ta”, phá xiềng nô lệ, đánh đuổi giặc gần giặc xa, “gậy tầm 

vông đập tan quân bạo tàn”, dành “tự do về chói ở trên đầu”… 

Nhìn trăm năm gần, ngẫm nghìn năm xa, máu xương của lớp lớp tiền bối xây 

nên con đường đến đài hoa độc lập… 

Độc lập mang giá trị thiêng liêng và linh thiêng… 

Độc lập không chỉ là danh xưng,  Độc lập đi liền với tự do, con người ấm no 

hạnh phúc. Độc lập là nền để con người tự do xây nên ngôi nhà ấm no hạnh phúc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thợ cả vĩ đại xây nền độc lập dân tộc, hơn ai 

hết, Người nhận thức: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, 

thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!". 

Chỉ độc lập không thôi, chưa đủ, mà phải tôn cao giá trị của độc lập, phải là 

một nền độc lập bền vững, mang lại nhiều phúc lợi thực sự cho mỗi con người! 

Tự hào vì nền độc lập dân tộc được giữ vững, non sông thống nhất, đất nước 

hòa bình, nhưng mỗi người dân Việt Nam vẫn canh cánh trách nhiệm với tiền 

nhân, với hàng triệu người hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Lý tưởng, khát vọng về 

một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, con người tự do, ấm no, hạnh phúc, “ai 

cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, vì nhiều nguyên nhân chủ quan 

và khách quan, chưa thật sự trọn vẹn trong hiện thực đời sống hôm nay. 

Những lý tưởng cao cả mà những người ngã xuống vì nền độc lập tự do của 

dân tộc từng tâm niệm: Non sông ta phải thật sự toàn vẹn, đất nước ta phải thật sự 

giàu mạnh, con người phát triển tự do, hài hòa, xã hội ta phải thật sự dân chủ, công 

bằng, văn minh phải trở thành hiện thực bền vững, khi đó công lao của các bậc tiền 

nhân mới được đáp đền. 

Tính thời sự nóng hổi trong mùa Tết Độc lập năm nay là toàn Đảng đang thực 

hiện các bước tự phê bình và phê bình, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 

đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ 
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lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách 

nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 

của Đảng. 

Đảng ta thực hiện cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng lần này là để “đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân”, là thêm một lần nhấn mạnh và đề cao 

vai trò CÁN BỘ, yếu tố CON NGƯỜI trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, biến lý tưởng, hoài bão của Đảng, của dân tộc thành hiện thực. 

Thực hiện tự phê bình và phê bình, nhân Ngày Độc lập, mỗi cán bộ đảng viên 

một lần nữa tự soi mình, nhớ lại lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân để tự sửa 

mình, để bản thân mình đảng viên hơn, cộng sản hơn, để không đến nỗi hổ thẹn 

với các bậc tiền bối của Đảng, để phần nào xứng với sự chở che, nuôi dưỡng và hy 

sinh của nhân dân. 

Từ lâu rồi, trong dân gian đã truyền câu: Đảng viên đi trước, làng nước theo 

sau. Mỗi ngày, mỗi đảng viên hãy dành một khoảng thời gian cần thiết để nghĩ về 

Đảng, nghĩ về nhân dân, tự sửa mình, tự kết nạp mình vào Đảng và cũng tự kỷ luật 

mình, nếu có điều không phải với dân, với đảng. 

Tương lai và mệnh đất nước, sự vững bền độc lập dân tộc, vận mệnh của 

Đảng phụ thuộc vào sự trong sạch, vững mạnh của đảng ta, sự dũng cảm, trung 

thực của từng đảng viên của đảng./. 

Bảo Anh 

 

 

19. Tết độc lập đối với thế hệ trẻ // http://kenhvietnam.blogspot.com . – 

2013 . – Ngày 15 tháng 8. 

 

TẾT ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI THẾ HỆ TRẺ 

 

Hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước, những từ “Việt Nam”, “Tổ quốc”, “dân 

tộc” đã trở nên thiêng liêng đối với mỗi người dân của đất nước hình chữ S luôn 

phải “sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa”, của những người mẹ “ba lần tiễn 

con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, dù đất nước ấy, dân tộc ấy khát khao hòa bình 

đến nhường nào. Lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, có thể nói là 

một tài sản tinh thần vô cùng quý giá luôn thường trực trong mỗi con người Việt 

Nam. Cuộc sống bộn bề trôi đi, không phải ai cũng có dịp để nói lên tình cảm đó, 

nên đến ngày Tết độc lập, niềm vui được chuyển hóa thành những lời tha thiết đối 

với non sông. Ngày 2-9 hàng năm, khắp nơi trên đất nước ta tràn ngập không khí 

Tết độc lập. Sự vui tươi, hân hoan dâng tràn hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi 

người, hăng hái thi đua chào mừng ngày Tết độc lập của dân tộc. 

Ngày 2 - 9 như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” dù cho 

thời gian có trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc sẽ vẫn còn mãi 

mãi với thời gian. Chính ngày 2 – 9 – 1945 đã đi vào lịch sử là ngày độc lập dân 

tộc, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Nó đã phá tan xiềng xích nô 

lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm, lật 

nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta, lập nên nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Thắng lợi của 

cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, 

mở đầu kỉ nguyên mới dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên nhân dân lao 

http://kenhvietnam.blogspot.com/
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động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỉ nguyên 

giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.   

Ngày Tết độc lập không chỉ có những ý nghĩa lịch sử mà nó còn như gợi lại, 

nhắc nhở thế hệ trẻ bây giờ những bài học quý báu về lòng yêu nước. Là lớp thanh 

niên sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thống nhất, hòa bình và phát triển tuy 

không được chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc, nhưng qua những trang 

sách, qua những nhân chứng lịch sử, thế hệ trẻ chúng ta cảm nhận sâu sắc thắng lợi 

của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng 

ngời của ý chí quyết tâm và trí tuệ Việt Nam. Những tấm gương chiến đấu dũng 

cảm của thế hệ thanh niên trong chiến công Cách mạng tháng Tám năm 1945 mãi 

mãi là phần quan trọng trong hành trang của mỗi bạn trẻ trên mỗi bước đường đi 

tới, đồng thời đặt cho thế hệ trẻ trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang đối với 

Tổ quốc và nhân dân. Là thế hệ trẻ của đất nước hôm nay cần phải hiểu được giá 

trị quý báu ấy để phát huy tinh thần của chiến thắng của ngày 2 - 9 vào công cuộc 

đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đây là niềm tự hào, vừa là trọng 

trách to lớn đặt lên vai thế hệ trẻ. Theo đó, mỗi bạn trẻ trên những lĩnh vực khác 

nhau, hãy tạo cho mình những kỳ tích, để mỗi thanh niên hãy thực sự là một chiến 

sĩ trong chiến công hiển hách trên lĩnh vực của mình. 

Thế hệ trẻ là những người kế tục sự nghiệp của cha anh. Bởi vậy, mỗi thế hệ 

đều có hai nhiệm vụ chính: hoàn thành xứng đáng sứ mệnh của mình và đào tạo có 

hiệu quả thế hệ thay thế mình. Không nên xem nhẹ, càng không nên xao nhãng 

nhiệm vụ nào, đặc biệt là nhiệm vụ sau. Còn gì thất vọng bằng việc nhìn thấy trước 

những tài sản quý giá ông cha để lại và thế hệ mình gây dựng nên bị đổ vỡ chính 

bởi bàn tay vô tình hoặc cố ý của cháu con. Một tấm bi kịch thật sự, bất hạnh và 

xót xa lắm! Muốn tránh, không có cách nào khác là phải có ý thức thường trực, ý 

thức sâu sắc giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ theo những mong mỏi tốt đẹp của chúng 

ta. Một trong những cơ sở quan trọng giúp định hướng thế hệ trẻ chính là truyền 

thống, như chúng ta đã làm và đang làm. Và chính ngày Tết độc lập là một trong 

những mốc son chói lọi, một trong những mắt xích bền lâu của truyền thống. 

Tuổi trẻ đoàn kết, xây dựng nước giàu mạnh, văn minh  
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ 

trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục 

cũng đành. Phải không anh? Phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không 

chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người ngày 

đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân”, mặc dù có trải qua 

biết bao khó khăn, gian khổ, mất mát và hy sinh, nhưng những thế hệ cha anh 

chúng ta đi trước vẫn một lòng nhiệt huyết để đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ 

vững nền độc lập dân tộc. Bác Hồ đã từng nói: “các Vua Hùng đã có công dựng 

nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước”, là thế hệ trẻ hôm nay chúng ta xin hứa sẽ 

mãi giữ vững và phát huy những truyền thống quý báu, sức mạnh của dân tộc và 

thời đại vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

Gần 70 năm trước, Đảng ta lãnh đạo  nhân dân vận dụng khôn khéo, nhanh 

nhạy để biến cơ hội ngàn năm có một giành lấy độc lập cho dân tộc, mở ra một kỷ 

nguyên dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc. Thách thức cho nước ta 

trong việc hoàn thành những mong muốn của Hồ Chủ tịch về một nước Việt Nam 

thực sự “độc lập, tự do, hạnh phúc” trong bối cảnh hiện nay là không nhỏ, nhưng 

nhận diện rõ những thách thức ấy là điều kiện cần thiết để toàn dân tộc một lần nữa 
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nắm lấy cơ hội đổi mới, đưa con thuyền Việt Nam vững bước đi tới. “Biết ơn 

những thế hệ đi trước, chúng ta phải làm mọi điều có thể để đất nước phát triển. 

Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với 

tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản 

trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để 

vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên 

ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và 

trường tồn mãi mãi" - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. 

 

 
20. Vân Thiêng. Tết Độc lập và trách nhiệm với quá khứ / Vân Thiêng // 

http://baoquangngai.vn .– 2013 .– Ngày 02 tháng 9. 

 

TẾT ĐỘC LẬP VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI QUÁ KHỨ 

 

Không biết từ bao giờ, người dân Việt Nam đã quen gọi ngày Quốc khánh 

2.9 là Tết Độc lập - một cách gọi dung dị, hàm chứa bao cảm xúc thiêng liêng. 
Vui Tết Độc lập là dịp để mỗi người suy nghĩ về quá khứ mà  thấy mình còn 

nặng nợ với sự hy sinh của hàng triệu con người vì nền độc lập tự do của dân tộc. 

Để mỗi năm vào dịp Quốc khánh 2.9, mỗi người Việt Nam có thể tự hào cất cao ba 

tiếng Tết Độc lập, dân tộc ta đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi, xương máu và trí 

tuệ của mình. 

Là người Việt Nam, không ai quên nỗi nhục làm thân trâu ngựa ngót trăm 

năm dưới ách thống trị của thực dân phong kiến; không ai quên những tháng năm 

trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với bao chí sĩ yêu nước, bao cuộc vận 

động tranh đấu, bao cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, cuộc này thất bại, cuộc khác lại nổi 

lên. Những Bãi Sậy, Ba Đình, Yên Thế… Những Yên Bái, Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ, 

Hóc Môn - Bà Điểm… dù bị đàn áp đẫm máu đến đâu, những con người Việt Nam 

yêu nước vẫn luôn ngẩng cao đầu kỳ vọng lớp người sau sẽ tiếp bước hoàn tất sự 

nghiệp dang dở của mình. 

 
Quảng trường Ba Đình trong ngày tuyên bố độc lập 2.9.1945 và hiện nay 

 

http://baoquangngai.vn/
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Để có được ngày vui độc lập trong nắng thu rực rỡ Ba Đình, cả dân tộc đã trải 

qua bao năm trong kiếp sống lầm than. Ý chí không chịu mất nước, không chịu 

làm nô lệ đã thôi thúc quyết tâm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. 

Dù chỉ với gươm đao giáo mác, dù chỉ thô sơ với gậy tầm vông, người Việt 

Nam cũng đã biết tự đứng lên đập tan xích xiềng nô lệ, giành tự do, độc lập về cho 

dân tộc mình, Tổ quốc mình. Máu xương của lớp lớp tiền nhân đã xây nên con 

đường đến đài hoa độc lập. Vì vậy, độc lập mang giá trị cao cả, thiêng liêng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị kiến trúc sư vĩ đại của nhà nước công nông đầu 

tiên sau Cách mạng Tháng Tám, ngay những ngày đầu độc lập từng nói: "Nước 

độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập ấy cũng chẳng có nghĩa 

lý gì!". Vì vậy, độc lập là nền để con người tự do xây nên cho mình ngôi nhà hạnh 

phúc. Giá trị của độc lập phải được đắp bồi bằng việc mang lại hạnh phúc thực sự 

cho mỗi con người! 

Tự hào với nền độc lập dân tộc được giữ vững, non sông thống nhất, đất nước 

hòa bình, nhưng mỗi người dân Việt Nam hôm nay vẫn canh cánh món nợ với các 

bậc tiền nhân, món nợ với hàng triệu người đã hy sinh vì nền độc lập. Lý tưởng, 

khát vọng về một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, con người tự do, ấm no, 

hạnh phúc, “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” như điều Bác Hồ 

từng mong muốn, vì nhiều nguyên nhân vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn. 

Nghĩa vụ của chúng ta hôm nay là phải biến lý tưởng của những người đã ngã 

xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc là: Non sông ta phải thật sự toàn vẹn, đất 

nước ta phải thật sự giàu mạnh, con người phát triển tự do, hài hòa, xã hội ta phải 

thật sự dân chủ, công bằng, văn minh trở thành hiện thực. 

  Vui Tết Độc lập là dịp để mỗi người hôm nay nghĩ suy về trách nhiệm của 

mình trước những yêu cầu cấp thiết của đất nước. Mỗi người, tùy vị trí, công việc, 

hãy bảo vệ và nhân lên giá trị của độc lập tự do. Mỗi người hãy góp một phần trí 

tuệ, tâm huyết thực hiện thành công cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng; 

đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, mà trước hết là đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp Trung ương đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Phát huy 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để đổi mới phương 

thức lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh hơn, trong sạch 

hơn.   

Soi lại mình trong giá trị của tự do độc lập là để mỗi cán bộ đảng viên nhớ lại 

lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân để tự sửa mình, để bản thân mình đảng viên 

hơn, cộng sản hơn, không phải hổ thẹn với các bậc tiền bối, để thấy mình phần nào 

xứng đáng với sự chở che, nuôi dưỡng và hy sinh của nhân dân. 

70 năm mùa thu đi qua, hình ảnh của rừng người tay cầm cờ đỏ sao vàng trên 

Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập vẫn luôn 

tươi xanh trong ký ức của người Việt Nam. 

Cách mạng Tháng Tám là thành quả của khát vọng độc lập tự do, sức mạnh 

đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Khát 

vọng ấy luôn là nguồn sức mạnh vô biên đồng hành cùng dân tộc, cổ vũ thế hệ 

hôm nay vững tin tiến tới vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh- xã hội công bằng - 

dân chủ - văn minh. 

 

                                                                Vân Thiêng 
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21. An Ngọc. Ký ức về “Tết Độc lập” đầu tiên ở Sài Gòn sau ngày giải phóng 

/ An Ngọc // http://dantri.com.vn . – 2014 . – Ngày 02 tháng 9. 

 

KÝ ỨC VỀ “TẾT ĐỘC LẬP” ĐẦU TIÊN Ở SÀI GÒN  

SAU NGÀY GIẢI PHÓNG 

 

Cờ hoa rợp phố, từng dòng người nô nức hát vang những bài ca cách 

mạng; xen lẫn vào đó là cảm giác nghèn nghẹn, nỗi xót xa vì không được đón vị 

Cha già của dân tộc vào mừng “Tết Độc lập”… 

 

 
"Biển người" đón mừng ngày Quốc khánh 

 

Gần bốn thập kỷ đã qua nhưng những hình ảnh, câu chuyện về ngày Quốc 

khánh đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở Sài Gòn vẫn vẹn 

nguyên trong ký ức những cựu chiến binh Đoàn 367 đặc công-biệt động (thuộc Bộ 

Tham mưu Miền (B2) - Quân giải phóng miền Nam). 

Ngày Tết vắng bóng Cha 
Ký ức hiện về như thước phim quay chậm mở ra trước mắt Đại tá Nguyễn 

Ngọc Thành. “Ngày hôm ấy, tiếng cười, niềm hân hoan hòa trong tiếng nấc nghẹn 

khi lần đầu tiên, người dân Sài Gòn được đón mừng ngày Quốc khánh khi đất nước 

hoàn toàn thống nhất,” ông kể: 

Khi đó, Đoàn 367 đặc công - biệt động làm nhiệm vụ bảo vệ, chống lực lượng 

tàn dư của địch phá hoại tại một số vị trí xung yếu như cầu Thị Nghè, sông Sài 

Gòn… “Những đoàn người nối dài, cờ hoa rợp phố. Họ cùng nắm tay nhau, hát 

vang. Nụ cười rạng rỡ trên môi những người trẻ, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên 

gương mặt người già”, bàn tay nắm chặt, người cựu chiến binh Nguyễn Ngọc 

Thành nhớ lại. 

Trong ký ức của ông, từ khoảng một tuần trước ngày Quốc khánh năm ấy, 

khắp các công xưởng, nhà máy, trường học… đều rộn vang tiếng hát. Trái tim như 

đập cùng một nhịp, những người trí thức, các bác công nhân… cùng ca vang 

những bài hát về mùa Thu cách mạng, về vị Cha già của dân tộc như “19 tháng 8,” 

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… 

“Mỗi người như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Không khí làm 

việc khẩn trương, hối hả hơn. Tất cả cùng náo nức đón đợi ngày Tết Độc lập. Niềm 

http://dantri.com.vn/
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vui sướng, hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt,” người chiến sỹ Đoàn 367 đặc 

công - biệt động năm xưa kể, giọng hồ hởi. 

Nói rồi, người lính già ấy bỗng lặng đi chừng vài phút. Đôi tay ông run run, 

đôi mắt nhòe lệ. “Giá như ngày hôm ấy, nhân dân miền Nam được đón Bác vào 

mừng ngày Quốc khánh trong không khí toàn thắng đã về ta thì niềm vui của đồng 

bào, chiến sỹ được trọn vẹn hơn biết bao!” giọng ông chùng xuống, run run. 

Ngày Tết vắng bóng Cha! Nhân dân miền Nam mong chờ được “đón Bác vào 

thăm, thấy Bác cười” nhưng Bác đã mãi đi xa trước ngày đất nước thống nhất, 

giang sơn thu về một mối. 

“Trong những giờ phút thiêng liêng ấy, hòa cùng với niềm hân hoan, vui 

sướng là nỗi xót xa, tiếc nuối. Nhân dân mong mỏi được gặp Người trong ngày đất 

nước không còn tiếng súng nhưng ước vọng đó không thành. Họ đã khóc. Sài Gòn 

khóc-cười, cười-khóc đan xen trong ngày hôm ấy,” giữa mùa Thu Hà Nội, cựu 

chiến binh Nguyễn Ngọc Thành nhớ về không khí ngày Quốc khánh đầu tiên sau 

giải phóng hoàn toàn miền Nam ở Sài Gòn. 

 

 
Cựu chiến binh Đoàn 367 đặc công-biệt động Nguyễn Ngọc Thành năm xưa  

 

Thấm thía sự hy sinh 
Trong những câu chuyện của cựu chiến binh Phạm Đức Thăng (Đoàn 367 đặc 

công - biệt động), ký ức về ngày 2/9/1975 ở Sài Gòn là khi nhân dân miền Nam 

thấm thía sâu sắc hơn sự hy sinh của hậu phương miền Bắc trong những năm 

kháng chiến chống Mỹ gian khổ, ác liệt. 

Bác Thăng kể, đúng dịp Quốc khánh 2/9/1975, Đoàn ca múa nhân dân Trung 

ương từ ngoài Bắc vào biểu diễn phục vụ đồng bào miền Nam. 

“Lần đầu tiên được xem nghệ sỹ miền Bắc biểu diễn, người dân Sài Gòn khi 

ấy vô cùng háo hức, tò mò. Họ hẹn nhau đi thật sớm để có chỗ ngồi ở những vị trí 

hàng đầu, gần sân khấu biểu diễn. Khi xem xong rồi, họ vỡ òa niềm vui, phấn 

khởi,” người cựu chiến binh Đoàn 367 đặc công-biệt động hồi tưởng. 

Sài Gòn sống trong không khí náo nức của ngày hội. Đường sá tấp nập, tiếng 

cười rộn vang khắp các phố phường. 

Theo lời kể của cựu chiến binh Phạm Đức Thăng, dịp ấy, nhân dân Sài Gòn 

còn được thưởng thức những tiết mục trình diễn của Nhà hát Giao hưởng-hợp 
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xướng-nhạc vũ kịch Việt Nam. Hơn 100 nghệ sỹ đã trình tấu những bản giao 

hưởng nổi tiếng thế giới như “Giao hưởng số 5” (Beethoven), “Giao hưởng số 8” 

(Schubert) và những bản nhạc giao hưởng Việt Nam như “Tây Nguyên chiến 

thắng” (Nguyễn Văn Thương)… 

Mạch truyện nối dài, bác Phạm Đức Thăng nhớ lại, đồng bào miền Nam say 

sưa với chương trình biểu diễn của Đoàn ca múa nhân dân Trung ương và không 

khỏi ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của dàn nhạc giao hưởng. 

“Sau mỗi tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ là những tràng pháo tay, tiếng hò 

reo tán thưởng vang dội, kèm theo sự thán phục: Suốt những năm tháng “cơm vắt, 

ngủ hầm chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam nhưng nhân dân miền Bắc vẫn miệt 

mài, nỗ lực xây dựng và phát triển mặt trận văn hóa - nghệ thuật” đôi mắt ánh lên 

niềm vui sướng, tự hào, bác Thăng hồi tưởng. 

Làm nhiệm vụ chốt giữ ở khu vực cầu Thị Nghè trong buổi sáng 2/9 năm ấy, 

người chiến sỹ Phạm Đức Thăng không giấu được niềm xúc động, tự hào: “Càng 

vui sướng, hân hoan bao nhiêu, người ta lại càng cảm phục, thấm thía sự hy sinh, 

vượt khó của quân dân miền Bắc bấy nhiêu. “Hơn cả thiêng liêng!” - đó là không 

khí của Tết Độc lập đầu tiên giữa Sài Gòn sau ngày đất nước thống nhất.”. 

 

An Ngọc 
 

 

22. Những bài thơ hay về Bác Hồ và Quốc khánh 2/9 / 

http://www.dophuquy.com. 
 

 NHỮNG BÀI THƠ HAY VỀ BÁC HỒ VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 

 
 

                          CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 

  

Tác giả: Lê Quốc Cường 

Đất nước giờ đã đẹp sao 

Nhờ sự mất mát, của bao con người 

Ngày 2 tháng 9 đẹp tươi 

Ba Đình Hà Nội, người người cùng vui 

Tiếng cười, tiếng nói không nguôi 

Bác Hồ dõng dạc, tươi vui rạng ngời 

Xưa kia Nam Bắc 2 nơi 

Giờ đã thống nhất, rạng ngời non sông 

Quốc khánh vẫn nhớ trong lòng 

Ngày 2 tháng 9, ngóng trông từng ngày 

Đất nước ta có giờ đây 

Đều do xương máu, đêm ngày quy ra 

Rạng ngời trang sử ông cha 

Để cho đất nước, chúng ta đẹp giàu 

Ý trời hai mốt năm sau 

Người cha kính quí của bao con người 

Mắt nhắm tay đã buông xuôi 

Đất hình chữ S ngậm ngùi xót xa. 

Cùng ngày Quốc khánh nước ta 

http://www.dophuquy.com/
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Cũng là ngày mất, của cha đồng bào 

Ngậm ngùi, chua xót siết bao 

Những lời Bác dạy, năm nào còn đây 

Bác dặn non nước ngày nay 

Là do thế hệ, tương lai giữ gìn. 

 

         

         NHỚ BÁC HỒ 

 

Tác giả: Minh Hiền 

Hôm nay Quốc Khánh nước nhà 

Toàn dân nghỉ lễ vui cùng tiếng ca 

Bảy mươi mùa xuân đi qua 

Hòa bình thống nhất chủ quyền nước ta 

Trải qua bao cuộc thăng trầm 

Giờ thì đổi mới nước ngoài biết tên 

Nước thì phồn thịnh kỷ cương 

Dân thì cũng đã xa rời khó khăn 

Mọi năm Quốc Khánh tưng bừng 

Pháo hoa đỏ rực cả vùng trời mây 

Nay thì dân cũng biết rằng 

Mùng 2 tháng 9 Bác Hồ ra đi 

Người người quặn thắt đau thương 

Nhớ người lãnh tụ Cha già kính yêu 

Cả đời phiêu bạt bôn ba 

Tìm đường cứu nước mang về sử ta 

Cuộc đời là bản tình ca 

Lưu truyền hậu thế ngàn đời lưu danh 

Năm châu cũng ngả mũ chào 

Kính yêu Chủ Tịch Chí Minh vô ngàn 

Trời thời quá đỗi tiếc thương 

Mưa rơi như trút thay lời từ tâm 

Cháu sinh năm Bác qua đời 

Cùng ngày sinh nhật Cha già kính yêu 

Hạnh phúc cho cháu vô cùng 

Luôn luôn có Bác đi cùng tháng năm 

Thế hệ con cháu sau này 

Mỗi khi nhắc Bác là lòng kính yêu 

Người là Phật sống sáng ngời 

Trong lòng dân và trái tim nhân loại 

Chúng con rất đỗi tự hào 

Việt Nam có Bác đời đời vẻ vang ! 
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GIỚI THIỆU SÁCH 

 

Quyển 1:  

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM MỘT SỰ KIỆN VĨ ĐẠI CỦA THẾ KỶ XX 

 

 

 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

 

Nơi xuất bản: Hà nội 

 

Năm xuất bản: 2005 

 

Khổ: 14,5 x 20,5 cm 

 

Số trang: 521 

 

Giá bìa: 40.000đ 

 

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử 

hàng ngàn năm của dân tộc ta. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám và sự thành lập 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân 

tộc Việt Nam, mở đầu thời kỳ tan rã không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân 

cũ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa Đế quốc và giải 

phóng dân tộc. Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám “chẳng những giai cấp lao 

động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc 

bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử 

cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã 

lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. 

Nhân kỷ niệm 70 Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa, nhằm giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về sự kiện 

lịch sử vĩ đại này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn 

sách “CÁCH MẠNG THÁNG TÁM MỘT SỰ KIỆN VĨ ĐẠI CỦA THẾ KỶ XX”  

Nội dung cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và 

Nhà nước, các nhà khoa học trong và ngoài nước đăng trên các sách, báo và tạp chí 

khoa học, được sắp xếp theo chủ đề kết hợp với diễn tiến sự kiện. 

 

Quyển 2:  

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ DÂN TỘC 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, 

đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách 

mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích 

thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền về tay nhân dân, đã xây nền tảng cho 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Với Thắng lợi của 

cách mạng Tháng Tám, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã thoát khỏi 
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ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, tự quyết định vận mệnh của mình, 

làm chủ bản thân, làm chủ đất nước. 

 

 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

 

Năm xuất bản: 2005 

 

Khổ: 14,5 x 20,5 cm 

 

Số trang: 376 

 

Giá bìa: 32.000đ 

 

Kỷ niệm ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945, nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TRONG 

TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ DÂN TỘC”. Nội dung cuốn sách gồm một số bài viết 

của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học đã đăng trên các sách, 

báo, tạp chí. 

Cuốn sách đã tái hiện một cách sinh động quá trình đấu tranh giành chính 

quyền đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta. Ngoài việc trình bày sáng rõ quá 

trình diễn biến, tính chất, đặc điểm của cuộc cách mạng, các tác giả còn luận giải, 

đúc kết được những bài học lịch sử quý báu, vai trò của Đảng và chủ tịch Hồ Chí 

Minh, của Mặt trận Việt Minh, của khối đại đoàn kết dân tộc, của các trung tâm 

khởi nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn…Đặc biệt các tác giả còn tập trung thể hiện rõ 

tầm vóc, ý nghĩa to lớn của cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc 

nói riêng, phong trào giải phóng dân tộc nói chung. 

 

Quyển 3: 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH  

NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1945 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân ta phải biết sử ta”,  thực hiện lời dạy đó, 

Đảng và nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, đặc biệt là việc 

dạy và học về lịch sử, lịch sử, truyền thống cách mạng được thông qua nhiều 

phương thức có sức hấp dẫn và rất sinh động: có thể học theo trường lớp, có thể 

thông qua phim ảnh, sách, báo hoặc nghe nói chuyện theo chuyên đề… 

Để góp phần tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về lịch sử, truyền thống 

cách mạng cho đông đảo bạn đọc, nhất là đối với thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Mỹ thuật 

xuất bản bộ sách “Kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu”. Bộ sách gồm nhiều tập theo 

chuyên đề khác nhau. 
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Nhà xuất bản: Mỹ thuật 

 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

 

Năm xuất bản: 2013 

 

Khổ: 20 x 20 cm 

 

Số trang: 60 

 

Giá bìa: 59.000đ 

 

Tập sách về “CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH  NGÀY  2 

THÁNG 9 NĂM 1945” là một trong những tập sách của bộ sách “Kể chuyện lịch 

sử qua ảnh tư liệu”. Bằng ảnh tư liệu, tập sách đã tái hiện một cách sinh động  các 

diễn biến của cách mạng tháng Tám 1945 – một cuộc cách mạng “long trời, lở 

đất”, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu 

tiên ở Đông Nam Á. 

 

Quyển 4:  

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI 

 

 

        Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

 

Năm xuất bản: 2011 

 

Khổ: 16 x 24 cm 

 

Số trang: 407 

 

        Giá bìa: 79.000đ 

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lập 

quốc vĩ  đại, chứa đựng những những tư tưởng triết học, chính trị, pháp luật đặc 

sắc. Những tư tưởng đó không chỉ góp phần khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới 

mà còn góp phần định hướng cho sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế 

hiện nay nhằm giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhà xuất bản Chính 

trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA CHỦ TỊCH 

HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI” nhằm tìm hiểu 

cơ sở khoa học và giá trị lý luận của tuyên ngôn độc lập. 
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Cuốn sách với 37 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được 

tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của 

chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại. Đây là những kết quả 

nghiên cứu công phu, nghiêm túc về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời thể 

hiện tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Cuốn sách gồm ba phần chính: 

Phần I: Những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và 

quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập. 

Phần II: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn Độc lập 

Phần III: Tuyên ngôn Độc lập đối với cách mạng Việt Nam 

 

Quyển 5: 

NHỚ VỀ MÙA THU THÁNG TÁM 

 

 

 

Nhà xuất bản: Quân đội Nhân dân 

 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

 

Năm xuất bản: 2005 

 

Khổ: 14,5 x 20,5 cm 

 

Số trang: 398 

 

Giá bìa: 42.000đ 

 

 

Mùa thu năm 1945, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công, đập tan 

xiềng  xích nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc 

lập, tự do trong lịch sử dân tộc. 

Kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh ngày 2 tháng 

9, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân tổ chức tuyển chọn, xuất bản tập sách “ Nhớ về 

mùa thu tháng Tám”. Tập sách gồm một phần hồi ức của 16 tác giả là những cán 

bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng 

khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền Tổ quốc. Với một 

cuộc cách mạng “Trời long, đất lở” lật nhào ách đô hộ của đế quốc, thực dân hàng 

trăm năm và ngai vàng vua chúa phong kiến ngự trị hàng nghìn năm, lập nên chế 

độ cộng hòa, dân chủ để thấy rõ hơn sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tính chất nhân 

dân sâu sắc, sự phong phú, đa dạng của sự kiện lịch sử vĩ đại này. 

 

Thư viện tỉnh Bình Dương xin trân trọng giới thiệu những cuốn sách hay 

về cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 đến bạn đọc! 
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BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ 

 

 

STT 

 

TÊN TÁC GIẢ 

 

SỐ THỨ TỰ 

TÀI LIỆU 

1 An Ngọc 21 

2 Bảo Anh 18 

3 Bùi Thanh Sơn 2 

4 Bùi Thế Đức 15 

5 Dương Trung Quốc 5 

6 Đăng Trường – Quỳnh Hương 12 

7 Hồng Cư 6 

8 Huyền Trang 8 

9 Khải Hoàn 1 

10 Nguyễn Huy Hiệu 3 

11 Nguyễn Văn Nhật 14 

12 Vân Thiêng 20 

13 Việt Thắng 13 

14 Võ Hoàng Khải 10 
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                   BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

 

STT TÊN TÀI LIỆU 

STT 

TÀI 

LIỆU 

1 Cách mạng tháng Tám: Bài học lịch sử, giá trị tương lai 14 

2 Cách mạng tháng Tám bài học về công tác vận động quần chúng 13 

3 Cách mạng Tháng Tám - Kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam 4 

4 Cách mạng Tháng Tám 1945 - Bước ngoặt lịch sử và bài học giành chính 

quyền về tay nhân dân 
3 

5 Cách mạng Tháng Tám mùa thu và Quốc khánh 2/9 sống mãi 

cùng năm tháng 
16 

6 Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9/1945 dưới góc nhìn 

văn hóa 
8 

7 Cuộc cách mạng toàn diện, triệt để nhất trong lịch sử  2 

8 Ký ức thiêng liêng tại căn nhà hàng ngang lịch sử 12 

9 Ký ức về “Tết Độc lập” đầu tiên ở Sài Gòn sau ngày giải phóng 21 

10 Mùa Thu 1945: Sự ra đời một nước Việt Nam hiện đại 5 

11 Mùng 2 tháng 9 - Ngày của toàn thể dân tộc Việt Nam 17 

12 Ngày Độc lập thiêng liêng 18 

13 Những bài thơ hay về Bác Hồ và Quốc khánh mùng 2/9 22 

14 Những ngày lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945 1 

15 Những nhân vật đặc biệt trong Tết Độc lập đầu tiên 9 

16 Phát huy hào khí của Cách mạng tháng Tám 15 

17 Quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập 

ngày 2/9/1945 
10 

18 Tết độc lập đối với thế hệ trẻ 19 

19 Tết Độc lập và trách nhiệm với quá khứ 20 

20 Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt 7 

21 “Tuần lễ vàng” và “Quỹ độc lập” mùa thu năm 1945 11 

22 Vang mãi lời thề độc lập 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/613-cach-m-ng-thang-tam-va-qu-c-khanh-2-9-1945-du-i-goc-nhin-van-hoa.html
http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/613-cach-m-ng-thang-tam-va-qu-c-khanh-2-9-1945-du-i-goc-nhin-van-hoa.html
http://trithucthoidai.vn/tuan-le-vang-va-quy-doc-lap-mua-thu-nam-1945-a120648.html


 

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ 

“ÂM VANG HÀO HÙNG TỪ MÙA THU LỊCH SỬ” 

 

 

Chịu trách nhiệm biên soạn: 

Nguyễn Văn Huệ  – Giám đốc 

 

Biên tập: 

Trần Thị Riết – P. Giám đốc 

Giản Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


