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Đảng Cộng sản Việt Nam 

niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam 
04/01/2020 20:42:58 

 

Suốt 90 năm qua, Đảng ta vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân 

dân tin cậy. 

 

 

Phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng. Ảnh: ĐCSVN 

 

Suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức 

được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất 

nước. Vì vậy, Đảng luôn hòa cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp 

lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến 

thắng lợi khác và có những đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. 

Cách đây 90 năm, ngày 3.2.1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, 

ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã tiến hành hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Đây là sự tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và 

phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin, là kết quả quá trình 

chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng 

nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. 
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Vừa mới ra đời, Đảng ta đã nắm ngay quyền lãnh đạo độc tôn và hòa vào cuộc 

đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, từng 

bước tạo thế, lực, thời cơ và chớp thời cơ “ngàn năm có một”, lãnh đạo cả dân tộc vùng 

dậy, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực 

dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta, mở ra bước 

ngoặt vĩ đại của cách mạng, 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 ta từ thân phận nô lệ 

đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 

Ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 

bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu 

Á. 

9 năm sau đó, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào với bè bạn năm châu vì đây là 

lần đầu tiên một dân tộc thuộc địa đã đánh thắng đội quân nhà nghề Pháp hùng mạnh, 

làm nên mốc son Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp 

phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương, đồng thời cổ vũ nhân 

dân các nước thuộc địa vùng lên “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. 

Dân tộc ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mà chính Đảng 

và Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống, niềm tin để cả dân tộc Việt Nam tiếp 

tục bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước hơn hai thập niên sau đó. 

Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng 

kiên cường, bất khuất, bất chấp mọi gian khổ hy sinh của nhân dân ta, Đảng đã lãnh 

đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, 

giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 

30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ 

quốc. 

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 

“… Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao, 

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. 

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, 

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no. 

Công ơn Đảng thật là to 

Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng” (1). 

Dân tộc ta tự hào “Việt Nam có Bác Hồ” - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã 

sáng lập và rèn luyện Đảng ta và càng tự hào hơn vì dân tộc ta có một Đảng Cộng sản 

kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó mật 

thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
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Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ IV viết: “Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho 

dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha 

nơi khó khăn. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp 

giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của 

Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”. 

Trong nghèo nàn và lạc hậu, giữa bộn bề gian khó do hậu quả nặng nề của chiến 

tranh để lại, sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, Đảng ta luôn giữ vững, kiên 

định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng và lãnh đạo toàn dân 

thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 

lịch sử. 

Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay, đời sống của nhân dân 

ở mọi miền Tổ quốc, dù là vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng 

được cải thiện; bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, các vùng nông thôn ngày càng đổi 

mới; uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững 

chắc. 

Tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt gần 7%. Thu nhập bình quân đầu 

người tăng từ 200 USD năm 1990 lên 2.587 USD năm 2018. Đặc biệt, năm 2019, tăng 

trưởng GDP toàn quốc đạt 7,02%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 262 tỷ USD. Kinh tế 

Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Hiện Việt Nam có quan hệ thương 

mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại song phương với 

hơn 100 nước. 

Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tốt, 

tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 53% năm 1993 xuống còn dưới 4% năm 

2019... 

Thành tựu mà dân tộc Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng thật lớn 

lao, đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

Trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng 90 năm qua, Đảng 

Cộng sản Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh thành tựu, Đảng 

ta cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, song Đảng ta đã nhìn nhận, lắng nghe ý 

kiến phản hồi từ nhân dân, từ đó đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và 

công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa 

có kết quả. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ là minh chứng về quá trình từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch “là đạo đức, là văn minh” như sinh thời 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định. 
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Vì vậy, suốt 90 năm qua, Đảng ta vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được 

nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người 

lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. 

Vì vậy, Đảng ta không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 

nước ta, mà còn trở thành niềm tin sắt son, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. 

(1). Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.10, tr.2. 
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