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PHẦN I 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - SỰ KIỆN VĨ ĐẠI 

TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM 

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ DIỄN BIẾN 

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. 

Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu 

Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-

lin. Ngày 09/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở 

châu Âu. Ngày 08/8/1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân 

đội Nhật. Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh 

thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước đồng minh, sau khi 

phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải 

giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào đồng minh 

hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này 

cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố 

trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay thầy đổi chủ, chống lại cách 

mạng. 

Trong nước, trải qua các phong trào đấu tranh cách mạng, đến năm 1945, 

phong trào cách mạng dâng cao. Ngày 09/3/1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo 

chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung 

ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho 

tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu 

tranh cho thích hợp. Tháng 3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp 

bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4/1945, Trung ương triệu tập Hội 

nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống 

nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16/4/1945, 

Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp 

và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm 

thời cách mạng Việt Nam.  

Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, 

phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng 

về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và 

chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 04/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc được 
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thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ 

địa của cả nước. Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại 

Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã 

tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát 

xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương; đề ra ba 

nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: Tập trung, thống nhất, 

kịp thời. 23 giờ ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu 

triệu toàn dân Tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân 

trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi 

nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung 

ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi Nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó 

chỉ rõ: “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”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước 

đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 

đến ngày 18/8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn 

đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị 

xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8, khởi 

nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở 

Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - 

Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, 

Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách  

mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. 

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành 

thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.  

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc 

mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính 

phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc 

dân đồng bào và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nay là 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, ngày 02/9 là Ngày Quốc 

khánh của nước ta. 

Cùng với phong trào cách mạng của cả nước, ở Khánh Hòa, ngày 

11/8/1945, khi được tin phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh, đêm 12/8, 

các đồng chí lãnh đạo Việt Minh tỉnh đã triệu tập một cuộc họp và quyết định 

nắm ngay thời cơ Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh để phát động khởi nghĩa 

trong toàn tỉnh. 
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Đêm 15/8, Tỉnh ủy lâm thời mở cuộc họp với đại biểu các huyện tại một 

điểm ở khu vực Xóm Mới, gần kho xăng Phước Hải. Hội nghị nhận định: Thời 

cơ khởi nghĩa đã đến, các lực lượng cách mạng trong tỉnh cần thống nhất để đủ 

sức chuẩn bị và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đi đến thắng lợi. Hội nghị quyết định 

thành lập Ủy ban khởi nghĩa và triệu tập Đại hội Việt Minh. Ngày 17/8 diễn ra 

Đại hội Việt Minh toàn tỉnh, bao gồm đại diện Tỉnh ủy lâm thời, Ủy ban Việt 

Minh tỉnh, các huyện và thị xã Nha Trang. Đại hội bàn cụ thể về kế hoạch khởi 

nghĩa trong toàn tỉnh, nhất là ở Nha Trang và bầu Ủy ban nhân dân cách mạng 

lâm thời tỉnh. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời, các phủ, huyện lần lượt khởi 

nghĩa và giành thắng lợi. Tại Vạn Ninh ngày 14/8, Ninh Hòa 17/8, Nha Trang, 

Vĩnh Xương, Diên Khánh ngày 19/8 và Cam Ranh ngày 22/8. 

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần lễ, Nhân dân Khánh Hòa dưới sự lãnh 

đạo của Tỉnh ủy lâm thời và Mặt trận Việt Minh đã nổi dậy khởi nghĩa thắng 

lợi, xóa bỏ hoàn toàn chính quyền bù nhìn tay sai, thiết lập chính quyền nhân 

dân từ tỉnh đến cơ sở. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 

Khánh Hòa góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu 

năm 1945 trên cả nước. 

II. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI 

- Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên 

nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo 

đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa 

Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự 

chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù 

hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết 

chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

- Cách mạng tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý 

chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ 

của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua 

các phong trào đấu tranh cách mạng, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân 

tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy 

sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc. 

- Cách mạng tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những 

thuận lợi nhất định. Chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đánh bại, phong trào 

đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và của các lực lượng tiến bộ 

trên thế giới phát triển mạnh. 
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III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ 

1. Trên phạm vi cả nước 

- Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên 

của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử 

dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế 

độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm, Nhân dân ta dưới 

ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở 

thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt 

Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do 

và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, 

đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ 

nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

- Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận 

dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của 

tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân 

tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể 

nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở 

châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy 

nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng 

đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải 

phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó 

khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách 

mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành 

công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế 

quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc 

hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.  

2. Đối với tỉnh Khánh Hòa 

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ Khánh Hòa được tôi 

luyện trong lò lửa đấu tranh cách mạng, từ khi Đảng bộ được thành lập ngày 

24/02/1930, qua cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 ở huyện Tân Định (nay là thị 

xã Ninh Hòa) và qua các cao trào cách mạng, đã tỏ rõ sự trung thành với sự 

nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và của dân tộc; không ngừng học tập 

nâng cao nhận thức chính trị, năng lực lãnh đạo, liên hệ chặt chẽ với quần 

chúng, lãnh đạo Nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc khởi nghĩa tháng Tám, 
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giành chính quyền toàn tỉnh, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc cách 

mạng trong cả nước. 

Bài học sâu sắc rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta là 

Đảng bộ tỉnh đã từng bước quán triệt và vận dụng đúng đắn đường lối chính trị 

và phương pháp cách mạng của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương. 

Nhạy bén nắm bắt thời cơ, khi biết tin Nhật chuẩn bị đầu hàng đồng minh từ 

ngày 11/8/1945, Tỉnh ủy hạ quyết tâm phát động vũ trang khởi nghĩa. Các 

bước đi, hình thức, phương pháp khởi nghĩa được tiến hành rất linh hoạt; kết 

hợp lực lượng chính trị quần chúng với lực lượng tự vệ vũ trang; khởi nghĩa 

từng phần từ các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa đến tổng khởi nghĩa toàn tỉnh. 

Giành chính quyền từ huyện rồi tỏa xuống xã như Vạn Ninh, từ xã lên huyện 

như Ninh Hòa; phối hợp tỉnh, huyện cùng ngày như Nha Trang, Vĩnh Xương, 

Diên Khánh; tỉnh xong rồi đến huyện như Cam Ranh. Trong chỉ đạo khởi 

nghĩa đã vận dụng một sách lược mềm dẻo, tập trung, cô lập hóa quân Nhật, 

tranh thủ trí thức, lôi kéo binh sĩ địch đi theo cách mạng và giải quyết hợp tình, 

hợp lý đối với các đối tượng, không để xảy ra đổ máu đáng tiếc. Đặc biệt cuộc 

khởi nghĩa tại tỉnh lỵ Nha Trang là một cuộc huy động tổng hợp, có tổ chức 

chặt chẽ các lực lượng tham gia khởi nghĩa, lồng vào cuộc mít tinh do ngụy 

quyền tổ chức để mừng chính phủ Trần Trọng Kim, biến cuộc mít tinh ấy 

thành cuộc biểu dương lực lượng quần chúng đánh đổ ách thống trị của Nhật 

và bè lũ tay sai, thiết lập chính quyền cách mạng cấp tỉnh nhanh, gọn trong 

ngày 19/8/1945 cùng ngày với thủ đô Hà Nội giành chính quyền Trung ương. 

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Khánh Hòa góp phần 

vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu năm 1945, đưa dân tộc 

ta không những giành được độc lập tự do, mà còn vươn lên, đi tiên phong trên 

con đường phát triển của thời đại - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 để lại nhiều bài học quý báu: 

Bài học thứ nhất, là có một Đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu 

chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn 

cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có 

phương pháp và hình thức đấu tranh phù hợp; biết nắm bắt thời cơ, xây dựng 

lực lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng; phát huy được sức mạnh dân tộc với 

sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền.  

Bài học thứ hai, là vấn đề giành và giữ chính quyền. Đảng ta đã biết 

chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ 

mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh 
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lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến 

thành công. Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào 

Nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với thù 

trong giặc ngoài. Đảng ta biết kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và sử dụng 

bạo lực cách mạng thích hợp và đúng lúc để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập 

ra nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.  

Bài học thứ ba, là vấn đề nắm bắt được thời cơ, đề ra được những quyết 

định chính xác và kịp thời. Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa 

đúng lúc thể hiện cụ thể trong Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 

3/1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh 

số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13/8/1945. Cũng nhờ chọn 

đúng thời cơ mà sức mạnh của Nhân dân ta trong Cách mạng tháng Tám được 

nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong phạm vi cả 

nước trong thời gian ngắn. 

PHẦN II 

THÀNH TỰU 76 NĂM XÂY DỰNG,  

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 

I. GIÀNH CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI TRONG CÁC CUỘC ĐẤU TRANH 

GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ 

QUỐC, LÀM TRÒN NGHĨA VỤ QUỐC TẾ 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa 

mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Trước tình thế “ngàn 

cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát huy cao độ sáng 

tạo, khéo léo, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi 

khó khăn, thử thách; lãnh đạo Nhân dân bước vào cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai với phương châm vừa kiến quốc, kháng 

chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh.  

Năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi và việc ký kết Hiệp định 

Giơnevơ đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, miền Bắc hoàn 

toàn giải phóng, tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc 

đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

Sau năm 1954, trước âm mưu chia cắt nước ta lâu dài của Đế quốc Mỹ, 

biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Toàn thể Nhân dân ta dưới sự lãnh 

đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cách 

mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn 

cứ địa của cách mạng cả nước; cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, giải 

phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện hòa 
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bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách maṇg dân tôc̣, dân chủ trong cả 

nước.  

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào thời kỳ cả 

nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân ta tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc 

sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề 

do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam lại tiếp tục phải đương đầu với những 

cuộc chiến tranh mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta vừa tập trung 

khôi phục kinh tế - xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ 

quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp 

nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất 

nước. 

Mười năm (1975-1985), cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội là 

chăṇg đường Đảng ta tìm tòi con đường đổi mới. Đây cũng là thời kỳ tư duy 

mới được hình thành từng bước bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của cách 

mạng Việt Nam. Những thành tựu và khuyết điểm đã để lại những bài học quý 

giá cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm tiếp 

theo. 

II. ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN, CÓ Ý NGHĨA LỊCH 

SỬ TRONG CÔNG TÁC ĐỔI MỚI  

Trước những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước, để khắc phục những bất 

cập của cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp dẫn tới sự khủng hoảng 

kinh tế - xã hội những năm sau chiến tranh, trên cơ sở tổng kết sáng kiến, sáng tạo 

trong thực tiễn của Nhân dân, Đảng ta đã tiến hành đổi mới từng phần trong nông 

nghiệp, công nghiệp và trước hết là đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và 

từng bước hình thành Đường lối đổi mới đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình đất nước 

và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm thực tiễn, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự 

thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, đã đề ra Đường lối đổi mới toàn diện 

đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, 

thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở 

ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. 

Sau Đại hội VI, Đảng đã từng bước hoàn thiện, cụ thể hoá đường lối đổi mới 

mà nội dung cơ bản, cốt lõi được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ 

sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện quan trọng của Đảng qua các kỳ Đại 
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hội. Những năm 90 của thế kỷ XX, vượt qua thách thức từ sự sụp đổ của mô hình 

chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt 

Nam, dân tộc Việt Nam đã kiên định, tiếp tục vững bước và sáng tạo trên con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể và đặc điểm của Việt 

Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa VI đến khóa XII đã ban hành 

nhiều nghị quyết về những vấn đề cơ bản, hệ trọng của Đảng và sự phát triển của 

đất nước. Quốc hội thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật và các đạo luật, tạo cơ sở 

pháp lý ngày càng đồng bộ và phù hợp cho quá trình đổi mới. Chính phủ cụ thể 

hoá thành các cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể để quản lý, quản trị, điều hành 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong việc xác định, đề ra đường lối 

đổi mới, Đảng ta luôn luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý, quan 

điểm cơ bản, phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh và kinh nghiệm thực tiễn ở trong nước và quốc tế, xử lý tốt các mối 

quan hệ cơ bản như: Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì 

dân”; kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; giữa tăng trưởng kinh 

tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; kết hợp có hiệu quả giữa phát triển 

kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữa 

độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà 

nước quản lý, Nhân dân làm chủ... không phiến diện, cực đoan, duy ý chí. 

Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta bắt đầu phát triển và phát 

triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 35 năm qua với mức tăng trưởng 

trung bình khoảng 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 

2020 đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. 

Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam 

đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu 

lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không những đã bảo đảm được an ninh 

lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng 

hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỷ trọng công nghiệp và dịch 

vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 85% GDP. Tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu tăng mạnh, năm 2020 đạt trên 540 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 

trên 280 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Đầu 

tư nước ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt gần 395 tỷ USD vào cuối năm 2020. Về cơ 

cấu nền kinh tế xét trên phương diện quan hệ sở hữu, tổng sản phẩm quốc nội của 

Việt Nam hiện nay gồm khoảng 27% từ kinh tế nhà nước, 4% từ kinh tế tập thể, 

30% từ kinh tế hộ, 10% từ kinh tế tư nhân trong nước và 20% từ khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài. Chính sách xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải 

thiện, không ngừng nâng cao. Văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, dân tộc, khoa 

học, đại chúng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành nguồn lực phát triển 

đất nước. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Quốc phòng và an ninh được 
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đảm bảo. Công tác đối ngoại đã góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn 

định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ 

nghĩa… Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày 

nay. 

Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện 

Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát 

triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước 

ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo 

đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, 

Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy 

tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi lớn nhưng khó khăn, thử 

thách nhiều hơn. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là từ cuối tháng 

4/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hầu hết các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, 

dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 

cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, chúng ta đã tổ chức thành công 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời 

thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội. Dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát; chiến lược tiêm chủng 

vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 

tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (1,82%). 

Lạm phát ở mức thấp; chỉ số CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47% so với cùng kỳ 

năm 2020, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Các cân đối lớn của nền kinh tế 

được bảo đảm. Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Kỳ thi tốt nghiệp Trung 

học phổ thông năm 2020 - 2021 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp được 

rà soát, chuẩn bị chu đáo, an toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh… 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, kinh tế - xã hội nước ta còn gặp 

một số khó khăn, thách thức: Sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đời 

sống một bộ phận người lao động, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh. 

Đối với Khánh Hòa: Kế thừa và phát huy truyền thống, khí phách anh 

hùng trong kháng chiến, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của các tầng 

lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành 

của Nhà nước, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những thành tưụ rất quan trọng 
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trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện 

đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, dân, 

quân Khánh Hòa đã nêu cao bản lĩnh, khí phách anh hùng của vùng đất, con ngườ i 

Khánh Hòa, đã đạt được thành tựu quan trọng, nổi bật về phát triển kinh tế, trong 

10 năm trở lại đây, giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng tích cực, tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực xã hội được khai thác, phát 

huy hiệu quả. Cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư phát triển, bộ mặt đô thị, nông 

thôn và miền núi có nhiều khởi sắc.  

Giai đoạn 2016 - 2020, quy mô GRDP của Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, 

thành phố trong cả nước (trong đó, quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63), xếp thứ 

4/14 tỉnh, thành phố thuộc vùng khu vực miền Trung (quy mô ngành dịch vụ xếp 

thứ 4/14), xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (quy mô 

ngành dịch vụ xếp thứ 2/8, sau thành phố Đà Nẵng); GRDP bình quân đầu người 

xếp trong khoảng từ 14-17/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3/14 tỉnh, thành phố thuộc 

khu vực miền Trung và xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung 

Bộ; tiếp tục duy trì là một trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương. 

Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng 

văn minh, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực 

phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ 

có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người tăng và 

không ngừng chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 

dân; chất lượng giáo dục - đào tạo tăng lên, khoa học - công nghệ được quan tâm; 

công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được tăng cường; 

triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ 

tỉnh, bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, 

an ninh; Khánh Hòa được các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức trong và ngoài 

nước thường xuyên lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, 

hội thảo khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế. 

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết 

sức phức tạp, nhưng với những nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các địa 

phương, phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực: tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 0,49% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng 

dương kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát. Toàn tỉnh thu hút 15 dự án 

đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3.124 tỷ đồng. Chỉ số sản 

xuất công nghiệp tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước 

ước đạt 7.439,6 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán và tăng 7,2% cùng kỳ năm trước; huy 

động vốn toàn tỉnh ước tăng 4,5%, dư nợ cho vay ước tăng 6,4% so với cùng kỳ 

năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh ước tăng 10,2% so 

với cùng kỳ năm trước; so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế thì tỷ lệ giải 
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ngân ước đạt 34,4%. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người 

dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo công 

khai, minh bạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giảm nghèo, bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững. Cùng với đó, công tác chăm lo 

xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng Đảng 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng 

đi vào nền nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 

đảng và đảng viên. Đặc biệt, cấp ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, thể hiện quyết tâm xây 

dựng hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và 

phục vụ lợi ích của Nhân dân. 

 * 

*      * 

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) 

và Quốc khánh nước Côṇg hòa xã hôị chủ nghĩa Viêṭ Nam (02/9/1945 - 

02/9/2021), là dịp để chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà 

Cách mạng tháng Tám đã mang lại, đề cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nhận thức 

đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những 

bài học kinh nghiệm quý giá, tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng 

Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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