
Chuyên đề 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI 
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về đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Việt 
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I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt sự khủng hoảng 

về đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Việt 

Nam



Một góc Việt Nam đầu thế kỷ 20 -

1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc 

và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX



1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc 

và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX

Vì sao đầu thế kỷ XX Việt

Nam bị rơi vào khủng hoảng

về đường lối giải phóng dân

tộc và phát triển đất nước?



Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiều

người Việt Nam yêu nước

Thực dân Pháp khai thác mỏ ở Hòn Gai (Quảng Ninh)

1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc và 

phát triển đất nước đầu thế kỷ XX

Sự thống trị toàn diện của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế 

kỷ XX: về chính trị, kinh tế,văn hóa.



1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc 

và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX

- Xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc:

Từ một xã hội phong kiến độc lập đã trở thành một xã hội thuộc 

địa nửa phong kiến

Đoạn giữa đoàn ngự đạo tại cuộc du xuân thời

phong kiến độc lập

Nông dânViệt Nam bị bần cùng hóa, kéo cày thay trâu



Hàm Nghi (1870 – 1943) Tôn Thất Thuyết (1835 – 1913)

* Các phong trào yêu nước lần lượt thất bại, VN rơi 

vào khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước: 

Các phong trào theo khuynh hướng phong kiến: 

+ Phong trào Cần Vương (1885– 1896):



+ Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913)

Hoàng Hoa Thám (1851 – 1913) Phía trong thành lũy của căn cứ Yên Thế

Quân Pháp ở Yên Thế Nghĩa quân bị bắt 



Phan Bội Châu

Phan Chu Trinh

Phong trào yêu nước theo Khuynh hướng

tư sản:

+ Phan Bội Châu lập Hội Duy tân
(1904), tổ chức phong trào Đông
Du (1906 – 1908), lập Việt Nam
Quang phục hội (1912)

+ Phan Chu Trinh với phong trào
Duy tân (1906 – 1908)
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Phong trào yêu nước theo Khuynh hướng

tư sản:

+  Đông kinh nghĩa thục (1907)

Trụ sở của Đông kinh Nghĩa thục ở phố Hàng Đào Phố Hàng Đào năm 1926



Phong trào dân chủ tư sản sau chiến tranh

thế giới thứ nhất

1919 -1923: phong trào quốc
gia cải lương. Đảng Lập hiến
(1923)

1925 – 1926: phong trào dân
chủ công khai, Việt Nam 
nghĩa hòa đoàn, Phục Việt
(1925), Thanh niên cao vọng
Đảng (1926)…

1927 – 1930: phong trào cách
mạng quốc gia tư sản. Việt
Nam quốc dân Đảng (25 – 12 
– 1927)

“Ông vua đường thủy” 
Bạch Thái Bưởi

Phạm Hồng Thái

Nguyễn An Ninh Nguyễn Thái Học
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Di tích Khởi Nghĩa Yên Bái 10/2/1930
Khởi nghĩa Yên Bái thất bại-chứng tỏ hệ

tư tưởng tư sản hoàn toàn bất lực trước

nhiệm vụ giải phóng dân tộc
“Không thành công cũng thành nhân" biểu lộ

tính chất hấp tấp, hăng hái nhất thời, không vững

chắc, non yếu của phong trào tư sản

Tất cả các cuộc khởi nghĩa thất bại, chứng tỏ sự bế tắc 

của hệ tư tưởng phong kiến và dân chủ tư sản ở Việt Nam



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tranh vẽ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930



Cảng Nhà Rồng - nơi Nguyễn Tất Thành bắt
đầu cuộc hành trinh thế kỷ

Từ thành phố này Người đã ra đi

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Quá trình Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước 

- Ngày 5/6/1911 Nguyễn Ái Quốc ra đi từ cảng 

nhà Rồng



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tháng 7 năm 1920:  

Nguyễn Ái Quốc đã đọc:

“Sơ thảo lần thứ nhất 

những luận cương về vấn 

đề dân tộc và vấn đề 

thuộc địa” của V.I. Lênin

Báo Nhân Đạo (L‘Humanité) ngày 16 và 17/7/1920

đăng toàn văn “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận

cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.

Lenin



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập 

Đảng Cộng sản Pháp và bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế 

thứ ba

Đại hội Đảng xã hội Pháp, có Nguyễn Ái Quốc tham dự

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, Người tham gia sáng lập Đảng 

Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu 

tiên (12/1920).



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Người đã sáng lập ra: “Báo Việt Nam hồn”, “Người 

cùng khổ”, hoàn thành tác phẩm: “Bản án chế độ thực dân 

Pháp”, “Đường Kách Mệnh”.



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Người đã Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, 

hạt nhân là Cộng sản Đoàn (6-1925)

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái 

Quốc trực tiếp sáng lập và rèn luyện 

Tuần báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên với chức năng tuyên truyền và vận động



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Người đã mở lớp học tại Quảng Châu - Trung Quốc để đào

tạo đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam (từ 1925-1927)

Ngôi nhà số 13/1 nay là số 248 đường Văn Minh , thành phố Quảng Châu , Trung Quốc, 

trụ sở của hội VNCM thanh niên nơi Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện đào tạo cán 

bộ CM VN trong những năm 1925-1927



Kết quả hoạt

động của

Nguyễn Ái

Quốc

Chủ nghĩa Mác-

Lênin và đường lối

cách mạng vô sản

được truyền bá ngày

càng sâu rộng vào

Việt Nam, được giai

cấp công nhân và

nhân dân đón nhận

Tổ chức Hội Việt

Nam cách mạng

thanh niên phát triển

mạnh mẽ trên khắp

đất nước và kiều bào

nước ngoài

Phong trào yêu nước

theo khuynh hướng

vô sản phát triển, 

được nhiều tầng lớp

tham gia, trong đó có

những cuộc đấu tranh

sôi nổi của giai cấp

công nhân

Phong trào đấu

tranh của giai cấp

công nhân phát

triển mạnh mẽ từ tự

phát đến tự giác

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam



Cuộc đấu tranh của trên 1.000 công nhân đồn

điền cao su Phú Riềng (Nam Bộ) đầu năm 1930

đòi tăng lương, giảm giờ làm

Bức vẽ miêu tả hình ảnh bãi công ngày 13/3/1928 của 

công nhân Sở Dầu Thượng Lý – Hải Phòng

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những năm 20 của thế kỷ XX, ở trong nước các phong trào 

công nhân chịu ảnh hưởng lớn về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức của Nguyễn Ái Quốc.



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

* Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam

- Tháng 3- 1929, tại số 5D Hàm Long - Hà Nội, một số hội 

viên tiên tiến của tổ chức Thanh niên ở Bắc Kỳ đã lập ra Chi 

bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 đồng chí do đồng 

chí Trần Văn Cung làm Bí thư Chi bộ



2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

- 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập, 

tại 312 Khâm Thiên



“Phong cảnh khách lầu”

Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tháng 7-1929, An Nam Cộng sản Đảng ra đời

- Tháng 9-1929, các đảng viên tiên tiến trong Đảng Tân Việt

thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.



Từ 6/1 đến 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng họp tại

Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập

một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam



Hội Việt Nam cách

mạng thanh niên
Đông 

Dương 

CSĐ

6/1929

Tân Việt
Đông 

Dương 

CSLĐ

9/1929

An Nam 

CSĐ

8/1929

- Mức độ ảnh hưởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929

Đông 

Dương 

CSĐ

Đông Dương 

CSĐ 

An Nam

CSĐ

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam



Khái quát về sự ra đời của Đảng

Phong trào

công nhân

Phong trào 

yêu nước

Chủ nghĩa

Mác - Lênin

Đảng cộng sản Việt Nam

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam



Đảng

Cộng sản

Việt Nam 

ra đời

Chấm dứt cuộc khủng

hoảng về lãnh đạo

Cách mạng Việt Nam trở

thành một bộ phận của cách

mạng thế giới

Tạo cơ sở cho những

bước nhảy vọt của

Việt Nam

2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Ý nghĩa:  



II . SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG



Tượng đài tiếng trống năm 1930  tại Tiền Hải-Thái Bình

1. Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền và 

bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc



Quần chúng đấu tranh hướng theo lá cờ Đảng 

Tranh vẽ Khí thế vùng lên giành chính quyền của

công nhân và nhân dân vùng Mỏ.

a. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành

chính quyền



a. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành

chính quyền

- Cao trào cách mạng 1930 – 1931 đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh



Cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo hà Nội , ngày 1-5-1938.

Kỷ niệm ngày 1-5-1938 tại Sài Gòn

Đấu tranh báo chí công khai

a. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền

- Cao trào cách mạng 1936 - 1939



Cuộc nổi dậy phá kho thóc Nhật đã mở đầu cho 

cao trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền
Quần chúng nổi dậy khởi nghĩa từng phần

a. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền

- Cao trào cách mạng 1939 - 1945



a. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền

Đỉnh cao là thành công của 

cách mạng tháng 8 năm 1945

Đoàn người biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945 

trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội

Dòng người biểu tình tuần hành khắp 

các nẻo đường con phố Thủ Đô.

Tuần hành chào mừng Cách mạng thành công ở 

Sài Gòn (25/8/1945).



Không khí ngày độc lập tại quảng trường Ba Đình 

a. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền

Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc 

lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.



Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946

b. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ

chính quyền cách mạng (1945 - 1946)



Phong trào bình dân học vụ để diệt “giặc dốt”
Quân Trung Hoa dân quốc đến Hải Phòng

Nạn đói năm 1945 giết chết hơn 2

triệu người

b. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ 

chính quyền cách mạng (1945 - 1946)
- Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng 

tháng Tám năm 1945: 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa 

mới ra đời đã phải đối mặt với giặc đói, 

giặc dốt và giặc ngoại xâm, vận mệnh 

của Tổ quốc như "ngàn cân treo sợi tóc". 



+ Một là: xây dựng chế độ

dân chủ cộng hòa và tổ chức

kháng chiến ở miền Nam.

+ Hai là: Thực hiện sách lược

hoà hoãn, tranh thủ thời gian

chuẩn bị lực lượng về mọi mặt

cho cuộc kháng chiến toàn

quốc

Cử tri bỏ phiếu tín nhiệm người xứng

đáng tham gia Quốc hội khóa 1, ngày

6/1/1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bourget ở Paris 6/1946

b. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ 

chính quyền cách mạng (1945 - 1946)

- Những chủ trương và biện pháp của Đảng: 



Đảng Cộng sản Việt Nam-người chèo lái con thuyền cách mạng

b. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ 

chính quyền cách mạng (1945 - 1946)

-Kết quả:

Với đường lối cực kỳ sáng suốt, vừa cứng rắn về

nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, Đảng đã huy động

được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vượt qua muôn vàn khó

khăn, nguy hiểm, củng cố giữ vững chính quyền cách mạng,

chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực

dân Pháp



Bác Hồ những ngày hoạt động cách mạng ở chiến khu Việt Bắc cùng với Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

c. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực

dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)



Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch
Ngôi nhà tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) nơi Hồ Chủ
Tịch viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

c. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực

dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

- 19/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến



Chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội ôm bom ba càng đánh

địch trong ngày đầu toàn quốc kháng chiến

Nữ tự vệ thành Hoàng Diệu năm 1946

c. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

- Đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa 

vào sức mình là chính; vừa kháng chiến vừa kiến quốc



Tự vệ Thủ đô chiến đấu giữ từng căn nhà, góc phố 

bảo vệ Hà Nội ngày 19/12/1946

Giường , sập gụ, tủ chè được huy động làm chiến

lũy trên những con phố của thủ đô

c. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực

dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

- Đảng đề ra khẩu hiệu: thà hi sinh tất cả chứ không chịu 

mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ



Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Giáp trong

kháng chiến chống Pháp

Là cờ đỏ tung bay trên nóc hầm Đờcát-tơ -ri

trong chiến thắng Điện Biên Phủ

c. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực

dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

- Đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là: 

chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) làm sụp đổ hoàn toàn 

sự thống trị của chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam



Vui mừng chiến thắng

c. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng

chiến chông TD Pháp thắng lợi:

Hồ Chủ tịch viết: "Lần đầu tiên

trong lịch sử, một nước thuộc địa

nhỏ yếu đã thắng một nước thực

dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi vẻ

vang của nhân dân Việt Nam, 

đồng thời cũng là thắng lợi của

các lượng hòa bình, dân chủ và

CNXH thế giới"...



d. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng

thời hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) 



Sông Bến Hải và cầu Hiền Lương năm xưa,

nơi chia cắt hai miền Nam Bắc

d. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng 

thời hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) 

Đặc điểm nước ta sau tháng 7-

1954: 

+ Đất nước tạm thời chia cắt làm 

hai miền với hai chế độ chính trị -

xã hội khác nhau:

+ Miền Bắc đã có hoà bình, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng đang bắt đầu 

xây dựng một xã hội mới. 

+ Miền Nam vẫn còn dưới ách đô 

hộ, áp bức của chủ nghĩa đế quốc



d. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng 

thời hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) 
- Chủ trương và đường lối cách mạng của Đảng: 

Đảng ta xác định phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược:

Một là, tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành
căn cứ địa vững chắc của cả nước.

Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống đế
quốc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chi viện cho chiến trường 

miền Nam

Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng

đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết

thương chiến tranh



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960):

Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Công trình hệ

thống thủy lợi Bắc - Hưng - Hải (công trình đại thủy nông lớn nhất

miền Bắc Việt Nam) năm 1958.

“Ấp Bắc-một chiến thắng lạ kỳ và tuyệt vời” của quân

dân ta, đã đẩy Chiến tranh đặc biệt của Mỹ phá sản

d. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng 

thời hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) 

Quá trình thực hiện đường lối cách
mạng của Đảng:

+ Giai đoạn 1954 - 1965: Đảng lãnh
đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc và
đánh thắng chiến lược “Chiến tranh
đơn phương” và “Chiến tranh đặc
biệt” của Mỹ ở miền Nam 



Nữ dân quân miền Bắc nhằm thẳng quân thù...

Một trong những con tàu không số chở vũ khí trên
biển Đông những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Niềm vui bên xác máy bay Mỹ- Hà nội 12 ngày

đêm chiến thắng B52 – 12/1972

d. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng 

thời hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) 
- Quá trình thực hiện đường lối cách mạng
của Đảng:

+ Giai đoạn 1965 - 1975: Đảng lãnh đạo
nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước.



Xe tăng của bộ đội tiến vào Dinh Độc lập

Nhân dân Sài Gòn xuống đường mừng vui chiến thắng

d. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng

thời hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) 

- Chiến thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

30/4/1975 đã mở ra thời kỳ mới cho dân tộc Việt Nam – thời 

kỳ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH



Các hoạt động mừng ngày non sông thống nhất

d. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng

thời hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) 
Đánh giá thắng lợi lịch sử của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Báo
cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (năm
1976) đã ghi rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân
dân ta trong sự nghiệp đánh Mỹ cứu nước sẽ mãi mãi được ghi vào
lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu
tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại
của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có
tính thời đại sâu sắc”.



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã

hội mới (1975 đến nay)



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

- Giai đoạn 1975 – 1985:

+ Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IV của Đảng (từ ngày
14 đến ngày 20-12-1976) tại
Hà Nội. 

+ Đại hội xác định đường lối
cách mạng xã hội chủ nghĩa
trên phạm vi cả nước

+ Đại hội đã bổ sung Điều lệ
Đảng và đổi tên Đảng Lao 
động Việt Nam thành Đảng
Cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

Giai đoạn 1975 – 1985:

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
V của Đảng từ 27 đến 31/3/1982:

+ Xác định hai nhiệm vụ chiến lược
của cách mạng nước ta trong giai
đoạn mới là xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến
đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Thông qua Nghị quyết về phương
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch
5 năm (1981-1985) và những năm
80 của thế kỷ XX.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng



Một góc ảnh của thời bao cấp

2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã

hội mới (1975 đến nay)

-Tóm lại trong 10 năm (1975 – 1985): Đảng lãnh đạo cách mạng

Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt nhiều thành tựu mới

nhưng cũng vấp phải những sai lầm, khuyết điểm dẫn đến tình

trạng đất nước khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế - xã hội.



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

+ Đại hội lần thứ VI (12/1986): đề ra đường lối đổi mới toàn 

diện, tạo bước ngoặt trong công cuộc xây dựng CNXH ở 

nước ta



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VII của Đảng - Đại hôi của 

trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ 

cương, đoàn kết (6/1991)

Đại hội đã thông qua Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; 

Chiến lược ổn định và phát triển 

kinh tế - xã hội đến năm 2000. 



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996):

đưa ra những quan điểm, mục tiêu, nội dung đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phù hợp với xu thế quốc tế 

hóa và hội nhập kinh tế



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-

2001): làm rõ con đường phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đất nước. 



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  X của Đảng (4/2006): 

đưa ra mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ ở Việt 

Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XI của Đảng (1/2011): 

.Thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên CNXH” (bổ sung, phát triển năm 2011)

. Nêu lên 5 quan điểm phát triển và 3 khâu đột phá phát triển 

kinh tế -xã hội.



2. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng xã 

hội mới (1975 đến nay)

Đại hội XI đã khẳng định: 

+ tiếp tục đưa đất nước từng
bước quá độ lên CNXH với nhận
thức và tư duy mới đúng đắn, 
phù hợp thực tiễn Việt Nam…

+ đất nước ta đã ra khỏi tình
trạng nước nghèo, kém phát
triển, đang đẩy mạnh CNH, 
HĐH

+ có quan hệ quốc tế rộng rãi, 

có vị thế ngày càng quan trọng

trong khu vực và trên thế giới…

- Những thành tựu chủ yếu của công cuộc đổi mới ở nước

ta dưới sự lãnh đạo của Đảng:



III . ĐƯỜNG LỐI ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG –

NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH 

THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM



1. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự

nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc



Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Việt Nam bay lên

1. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự 

nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

- Đường lối đúng đắn của Đảng thể hiện trước hết ở việc xác
định mục đích nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ ách
thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và dân
chủ cho nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam.



Thanh niên xung phong - lực lượng có những cống hiến

quý báu góp phần vào thắng lợi huy hoàng của dân tộc

1. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự 

nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

- Đảng đã xác định lực lượng cách mạng bao gồm tất cả các 

giai cấp cách mạng, các lực lượng tiến bộ, các cá nhân yêu 

nước, trong đó lực lượng nòng cốt là công nhân và nông 

dân, lực lượng lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản - đội 

tiền phong của giai cấp công nhân. 



Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Từ tuyên truyền tiến tới vũ trang cách mạng

1. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự 

nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

- Đảng chỉ ra phương pháp cách mạng trong đấu tranh giành 

chính quyền là dùng bạo lực cách mạng của quần chúng chứ 

không phải bằng con đường cải lương.



Giữa tháng 9-1973, Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã đến Quảng

Trị-nơi chiến trường ác liệt để cổ vũ cuộc chiến đấu của nhân

dân ViệtNam

Nguyễn Ái Quốc với những chiến sỹ cộng sản quốc tế

1. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự 

nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

- Trong đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng 

khẳng định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách 

mạng vô sản thế giới. 



Đảng Cộng sản VN-đội tiên phong của giai cấp công

nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

1. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự 

nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

- Cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi phải có Đảng Cộng
sản lãnh đạo.



Rạng rỡ niềm vui ngày hòa bình thống nhất

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập,

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

1. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự 

nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

Tóm lại: Đường lối của Đảng phù hợp với thực tiễn cách 

mạng Việt Nam và xu thế của thời đại. Vì vậy Đảng đã lãnh 

đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải 

phóng dân tộc, tạo cơ sở vững chắc để nước ta quá độ đi lên 

chủ nghĩa xã hội.



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ

độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước



Trong sự nghiệp bảo vệ độc

lập dân tộc, xây dựng và phát

triển đất nước, đường lối của

Đảng được xây dựng như thế

nào?

2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước

- Khi nước nhà đã hòa bình, độc lập, thống nhất Đảng xác 

định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là: xây dựng thành 

công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa.



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước

- Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm để xây dựng 

thành công chủ nghĩa xã hội



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước

- Các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng được cụ thể hoá, thể chế hoá thành luật pháp và tổ 

chức thực hiện thông qua Nhà nước của dân, do dân, vì dân.



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước

- Đảng quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước

- Đảng đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của mình, sớm phát 

hiện ra những sai lầm, khuyết điểm và nhanh chóng đề ra 

những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời.



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước

- Đảng không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng
lực hoạt động thực tiễn, giữ vững nguyên tắc tổ chức và kỷ luật
Đảng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán
bộ, đảng viên để Đảng thực sự xứng đáng là đội tiên phong của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc trong thời kỳ
mới



2. Đường lối đúng đắn của Đảng trong sự nghiệp bảo 

vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước

Tóm lại:

Những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc mà nhân dân ta đạt được trong 

những năm qua đã chứng minh đường lối cách mạng do 

Đảng đề ra là đúng đắn, khoa học và phù hợp với thực tiễn. 



IV . NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỚN CỦA ĐẢNG 

TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VN

Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Đường lớn đã mở, đi tới tương lai



Nhân dân là người quyết định thành bại của cách

mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Quần chúng nhân dân là lực lượng chính của cach mạng

Chăm lo mọi mặt cho dân

IV . NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỚN CỦA ĐẢNG 

TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VN

- Sự nghiệp cách mạng là của dân, do nhân dân, vì nhân dân



IV . NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỚN CỦA ĐẢNG 

TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VN

- Không ngừng củng cố, tăng 

cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, 

đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, 

đoàn kết quốc tế



IV . NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỚN CỦA ĐẢNG 

TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VN

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh 

trong nước với sức mạnh quốc tế



IV . NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỚN CỦA ĐẢNG 

TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VN

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết 

định thắng lợi của cách mạng Việt Nam




