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ách 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. 
 
* 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 

C 



 

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). Ảnh: Tư liệu – TTXVN 

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. 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.  

Kỷ nguyên mới của dân tộc là kỷ 
nguyên đấu tranh giành độc lập thống 
nhất và phục hưng đất nước, kỷ nguyên 



 

kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội, mà chủ thể của sự nghiệp 
vĩ đại này không có ai khác là con người 
Việt Nam, là cộng đồng dân tộc Việt 
Nam luôn mang trong mình khí phách 
quật cường của mấy nghìn năm dựng 
nước và giữ nước. 
 

Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945.  

Cách mạng Tháng Tám mở ra một 
thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nước 
Việt Nam của người Việt Nam. Người 
Việt Nam thực sự trở thành người làm 
chủ vận mệnh của đất nước và của 
chính bản thân mình; thời đại dân tộc 
Việt Nam đứng trên vũ đài của hành tinh 
với tư cách một nước, một quốc gia độc 
lập ngang hàng và hội nhập với các 
quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế.  

Thời đại mới ở Việt Nam mang tên 
người con vĩ đại của dân tộc, từ người đi 
tìm đường cứu nước đã trở thành lãnh 
tụ anh minh, người dẫn đường cho dân 
tộc giành được thắng lợi - thời đại Hồ 
Chí Minh quang vinh. Từ Cách mạng 
Tháng Tám, những tiếng Việt Nam - Hồ 
Chí Minh đã gắn liến với nhau và trở 
thành quen thuộc, thiêng liêng trong trái 
tim những người chính trực trên thế giới. 

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên 
bố với thế giới sự ra đời của nước Việt 
Nam mới - nước Việt Nam độc lập, nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt 
nhân dân Việt Nam, Người trịnh trọng 
tuyên bố trước thế giới: “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… Nước Việt 
Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, 
và sự thật đã thành một nước tự do 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, độc lập ấy”. Độc lập, tự do, hạnh 
phúc, những nội dung ấy được Hồ Chí 
Minh nêu lên đã gắn bó quyền của dân 
tộc với quyền con người. Đó là tư tưởng 
bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt 
ra đối với cả thế giới, khi nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ra đời và đứng vào 
hàng ngũ các dân tộc tiên phong. 

Cùng với thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám, sự sáng lập Nhà nước dân 
chủ nhân dân ở Việt Nam là sự đổi đời 
vĩ đại không chỉ trong lịch sử Việt Nam 
mà cả lịch sử đấu tranh giải phóng của 
các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa 
thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Đó là một 
nhà nước kiểu mới gắn bó mật thiết với 
nhân dân, mang tính nhân dân, do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo.  

Dân tộc Việt Nam đã được độc 
lập, thống nhất, có chính quyền từ Trung 
ương đến cơ sở, có quân đội chính quy, 
có địa vị hợp pháp trên trường quốc tế. 
Trong quá trình phát triển của dân tộc, 
đó là bước nhảy vọt vĩ đại nhất, một 
đóng góp có ý nghĩa lịch sử cực kỳ to 
lớn. 

Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 là sự mở 
đầu cho những giai đoạn phát triển 
thắng lợi tiếp theo của Cách mạng Việt 
Nam. Tinh thần và ý chí quật cường 
cùng những bài học lớn từ Cách mạng 
Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, 
giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử trong công cuộc đổi mới đất 
nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu 
sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước 
vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trung tâm Thông tin Tư liệu/TTXVN 



 

 

QĐND - LTS: Cách đây tròn 70 năm, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, nhân dân Việt Nam đã 
nhất tề đứng dậy đập tan ách thống trị của thực 
dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân 
dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay 
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách 
mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng 
đại nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử hàng nghìn 
năm của dân tộc Việt Nam.  

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 đã mở ra một trang mới trong lịch sử đấu 
tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng 
thời cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh 
nghiệm quý báu.  

Ngày nay, khi đề cập đến thành công của 
cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhiều 
người quá tập trung vào sức mạnh vũ bão và nghệ 
thuật tranh thủ thời cơ mà vô tình coi nhẹ quá trình 
chuẩn bị lâu dài, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. 
Có người còn nghĩ rằng, thắng lợi trong Cách mạng 
Tháng Tám là "hứng của ngọt trời cho do thời cơ 
mang lại", đó là nhận thức sai lệch, không đúng. 
Thực tế lịch sử đã khẳng định rằng Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa là kết quả của hành trình 
hơn 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Để 
có cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng, Bác 
Hồ, quân và dân ta đã phải chuẩn bị kỹ càng, toàn 
diện và chu đáo từ nhiều năm trước. 

 

 
Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải 

phóng quân được thành lập. Ảnh tư liệu 

 
Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau khi 

thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, trước 
thảm họa mất nước, khắp nơi trong cả nước đã nổi 
dậy với nhiều cuộc bạo động, khởi nghĩa, lập căn 

cứ chống Pháp do các sĩ phu, các nhà chỉ huy quân 
sự, các nhà yêu nước, nông dân… lãnh đạo. Thế 
nhưng các cuộc bạo động và khởi nghĩa đều đã bị 
thực dân Pháp dìm trong biển máu. Ý tưởng giành 
độc lập để vua Nam làm chủ nước Nam đã lỗi thời. 
Sự mơ màng về một nước Việt Nam độc lập theo 
chế độ dân chủ tư sản đã tỏ ra không thực tế vì 
chưa xuất hiện giai cấp tư sản trong xã hội Việt 
Nam. Tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước 
nói trên chỉ được khắc phục từ khi lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc tìm ra con đường cách mạng vô sản và xây 
dựng được Đảng Cộng sản Việt Nam gánh trách 
nhiệm lãnh đạo cách mạng vào đầu năm 1930. 
Đảng Cộng sản Việt Nam có Chủ nghĩa Mác - Lê-
nin soi đường, xác định rõ mục tiêu đánh đổ ách 
thống trị của đế quốc, phong kiến, giành chính 
quyền về tay nhân dân, thực hiện độc lập dân tộc, 
người cày có ruộng, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Mục 
tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với 
nguyện vọng của đại đa số nhân dân, hợp với xu 
thế phát triển của thời đại. 
 

 
Ảnh tư liệu 

 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 

phong trào cách mạng đòi giải phóng dân tộc ở Việt 
Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Các 
cuộc bạo động cách mạng, cao trào cách mạng liên 
tiếp nổ ra ở cả ba miền: Trung, Nam, Bắc như Cao 
trào Xô-viết ở Nghệ An, Hà Tĩnh (năm 1930-1931), 
Cao trào dân chủ (năm 1936-1939), cuộc Khởi 
nghĩa Bắc Sơn (năm 1940), cuộc Khởi nghĩa Nam 
Kỳ (năm 1940)… Các cuộc bạo động và cao trào 
cách mạng này đã thức tỉnh tinh thần cách mạng 
của nhân dân cả nước và là những cuộc tập dượt 
cho cuộc Tổng khởi nghĩa sau này. 

Đầu năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm 
đường cứu nước ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc trở về Tổ quốc tại Pác Bó, xã Trường Hà, Hà 



 

Quảng (Cao Bằng), xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị 
lực lượng cách mạng, đào tạo đội ngũ cán bộ và 
phát động phong trào quần chúng. Kết quả của 
công tác thí điểm Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng là 
cơ sở thực tiễn vững chắc khẳng định chủ trương 
của Trung ương Đảng thành lập Mặt trận Việt Minh 
là đúng đắn và kịp thời. Vì vậy Hội nghị Trung ương 
lần thứ 8 (năm 1941), đã quyết định thành lập Mặt 
trận Việt Minh và đề ra chủ trương chuẩn bị vũ 
trang khởi nghĩa, tạo ra bước nhảy vọt của cách 
mạng Việt Nam. Từ cuối năm 1941, nhiều nơi trong 
cả nước thành lập đội vũ trang cách mạng. Năm 
1943, hình thành căn cứ địa liên hoàn nối liền Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc 
Kạn, Hà Giang, Bắc Giang, Vĩnh Yên… Ngày 22-
12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng 
quân được thành lập.  

Ngày 13-8-1945, quân Nhật hàng Đồng 
minh, Trung ương Đảng Cộng sản và Tổng bộ Việt 
Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 23 
giờ cùng ngày, Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải 
phóng công bố Mệnh lệnh khởi nghĩa. Ủy ban Khởi 
nghĩa ra Quân lệnh số 1: "Giờ Tổng khởi nghĩa đã 
đến! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng 
giành lấy quyền độc lập của nước nhà... Chúng ta 
phải hành động nhanh với một tinh thần vô cùng 
quả cảm, vô cùng thận trọng!... Cuộc thắng lợi hoàn 
toàn nhất định sẽ về ta!" . Cũng trong ngày này, Hội 
nghị Toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào 
(Tuyên Quang). Trên cơ sở phân tích tình hình, hội 
nghị quyết định Đảng phải kịp thời phát động và 
lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa; đề ra những nhiệm 
vụ cần thiết, cấp bách trong công tác đối nội, đối 
ngoại sẽ thi hành sau khi giành được chính quyền. 
Hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận 
Việt Minh. 

Hội nghị toàn quốc của Đảng vừa kết thúc, 
Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã 
khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang) vào ngày 16-
8-1945. Hơn 60 đại biểu thay mặt cho ba miền: Bắc, 
Trung, Nam; kiều bào ở nước ngoài, các đảng phái, 
đoàn thể, dân tộc, tôn giáo, tiêu biểu cho ý chí 
thống nhất của toàn dân tộc về dự Đại hội. Đại hội 
đã ủng hộ chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng; 
thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; 
quyết định thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt 
Nam... Khắp nơi, quần chúng hưởng ứng lệnh Tổng 
khởi nghĩa đã đồng loạt nổi dậy. 

Chỉ trong vòng 2 tuần, cuộc Tổng khởi nghĩa 
Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi trong 
phạm vi cả nước. Thế nhưng để có hai tuần này, 
Đảng ta và Bác Hồ đã phải chuẩn bị công phu trong 
rất nhiều năm về chủ trương, đường lối, lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng. Sự 
chuẩn bị về chủ trương, đường lối của Đảng trên cơ 
sở bám sát sự vận động của tình thế cách mạng là 
kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và nhân 
dân ta, góp phần trực tiếp vào thắng lợi quan trọng 
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Thông qua từng cao trào cách mạng cụ thể, 
Đảng ta đã tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, 
giai cấp, tạo dựng lực lượng cách mạng, tích cực 
chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Đặc biệt, từ năm 
1941, với việc thành lập “Việt Nam độc lập đồng 
minh” (sau này là Mặt trận Việt Minh) bao gồm các 
tổ chức quần chúng có tên chung là “Hội cứu quốc” 
như: “Nông dân cứu quốc”, “Phụ nữ cứu quốc”, 
“Thanh niên cứu quốc”…, Đảng đã thực sự trở 
thành trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, 
động viên tinh thần ái quốc của mọi giai cấp, tầng 
lớp trong xã hội, bồi dưỡng và phát huy cao độ sức 
mạnh to lớn của lực lượng chính trị trong chuẩn bị 
và thực hành Tổng khởi nghĩa. 

 
 

 
Ảnh Tư liệu 

 
Từ những nhân tố vũ trang nhỏ lẻ ban đầu, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã từng bước 
xây dựng các đội du kích, tiền thân của lực lượng 
vũ trang trực tiếp tham gia chiến đấu giành chính 
quyền trong những ngày Tổng khởi nghĩa sau này. 

Bên cạnh xây dựng lực lượng vũ trang, quá 
trình chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho thắng lợi 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta còn 
luôn nhấn mạnh việc chuẩn bị căn cứ cách mạng 
làm chỗ dựa cho vũ trang khởi nghĩa. 

70 năm qua, nhìn lại cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, chúng ta không chỉ tự hào 
về Đảng ta, nhân dân ta, về Bác Hồ vĩ đại mà còn 
thấm thía bài học sâu sắc từ cuộc Tổng khởi nghĩa 
này, trong đó có bài học về việc chuẩn bị mọi mặt 
cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Tinh thần và ý chí quật 
cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng 
Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó 
khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. 

Ths LƯƠNG THANH NGHỊ 
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1. 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 9-5-1945, 
phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến 
tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-8-1945, 
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. 

Ở trong nước, trải qua các cuộc diễn 
tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng 

dâng cao. Ngày 9-3-1945, 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 4-6-1945, Khu giải 
phóng Việt Bắc được 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 2-9-1945, tại Quảng trường Ba 
Đình (Hà Nội) lịnh 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 và thế giới: Nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, 
ngày 2-9 là Ngày Quốc khánh của nước ta. 
 
2. 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 cuộc tổng diễn tập, 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. 
 
3. Ý nghĩa lịch sử 
- 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 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.  
 
4. Một số bài học kinh nghiệm 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để 
lại nhiều bài học quý báu, nổi bật là: 

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 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. 

 
TRÍCH TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

 



 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM  
BIỂU TƯỢNG CỦA CUỘC ĐẤU TRANH KỲ DIỆU 

 
Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam năm 

1945 là cuộc cách mạng hết sức quan trọng không 
chỉ đối với Việt Nam, mà còn tác động lớn trên thế 
giới, nhất là đối với các nước thuộc địa khi đó. Đây 
cũng là động lực để các chuyên gia, nhà sử học quốc 
tế tìm tòi, nghiên cứu về thành công của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

 
Bức ảnh “Ngày độc lập”, trong bộ sưu tập của Giáo sư 

người Pháp Phi-líp Đờ-vi-lê (Phillippe Devillers) trưng 

bày tại Nhà thông tin Tràng Tiền, nhân dịp 2-9-2010.  

 
Sự kiện quan trọng nhất sau Cách mạng 

Tháng Mười Nga 
Trong bối cảnh lịch sử chung của cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, Đông Nam Á nói 
riêng, với thời cơ thuận lợi giống nhau, Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam nổ ra đúng lúc, kịp 
thời cơ và thắng lợi triệt để. Do đó, ảnh hưởng của 
cuộc cách mạng này sâu rộng ở trong nước cũng 
như trên trường quốc tế.  

Trong cuốn “Thế giới bàn về Việt Nam”, tập 2, 
Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976. tr.224, 
tác giả Thô-mát Hót-kin (Thomas Hodgkin), người 
Anh, đánh giá Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở 
Việt Nam là một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử 
thế giới từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga. “Đó là 
một cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, 
một Đảng chỉ mới ra đời được 15 năm. Đó là cuộc 
cách mạng đầu tiên thành công trong việc lật đổ 
chính quyền của chế độ thuộc địa. Nó đã nổ ra trong 
một thời điểm lịch sử kết thúc cuộc Chiến tranh thế 
giới thứ hai… Như vậy, cuộc Cách mạng Tháng Tám 
đã đánh dấu sự bắt đầu của một thời kỳ mới, nó vạch 
đường ranh giới của thời đại thực dân bắt đầu 
nhường chỗ cho thời đại phi thực dân hóa”. 

Nhà sử học Na Uy Xtên Tôn-nét-xơn (Stein 
Tonnesson) trong cuốn sách “Cách mạng Việt Nam 
năm 1945, Ru-xơ-ven, Hồ Chí Minh và Đờ Gôn trong 

một cuộc chiến tranh thế giới”, xuất bản năm 1991, 
cũng cùng chung nhận định rằng, Cách mạng Việt 
Nam quan trọng vì không phải đơn thuần xảy ra trong 
bối cảnh Việt Nam. “Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 
của Việt Nam nằm trong những nguồn cảm hứng chủ 
yếu về một đường lối đấu tranh lớn khác sau chiến 
tranh, quá trình phi thực dân hóa. Trong các cuộc 
cách mạng cộng sản, cuộc cách mạng của người 
Việt Nam có sức sống và làm đảo lộn nhiều nhất”, 
nhà sử học Tôn-nét-xơn nhấn mạnh. 

Sự tất yếu mang tính logic 
Theo nhà sử học Sác-lơ Phuốc-ni-ô (Charles 
Fournieau), nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt, 
Cách mạng Tháng Tám đánh dấu thời điểm quan 
trọng trong lịch sử Việt Nam, phản ánh cuộc kháng 
chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chống lại sự 
chiếm đóng của giặc ngoại xâm, đồng thời đánh dấu 
sự chuyển sang thời kỳ mới của cách mạng 
Việt Nam. Không những thế, thành công của Cách 
mạng Tháng Tám ở Việt Nam còn có ý nghĩa quốc tế, 
bởi lẽ đây là một trong những phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới. Đối với 
phong trào cách mạng Đông Dương cũng như thế 
giới, Cách mạng Tháng Tám có vai trò đặc biệt quan 
trọng. 

A-lanh Ru-xi-ô (Alain Ruscio) là một trong 
những nhà sử học ở Pháp rất quan tâm và đi sâu 
nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, về các cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam. Theo nhà sử học này, 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của 
Việt Nam không chỉ là sự kiện gây bất ngờ, mà đó 
cũng là sự tất yếu mang tính logic trong lịch sử 
phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Ông 
nhấn mạnh, đây là sự kiện trọng đại của cả dân tộc 
Việt Nam.  

Đồng quan điểm với hai nhà sử học trên, nhà 
báo, nhà nghiên cứu người Pháp Đa-ni-en Ru-xen 
(Daniel Roussel) còn khẳng định rằng, Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng cuộc đấu tranh 
kỳ diệu của nhân dân Việt Nam để giành lại độc lập, 
tự do cho dân tộc. 

Dù có những nhận xét phong phú về thành 
công của Cách mạng Tháng Tám, nhưng các nhà sử 
học nước ngoài đều cùng chung một quan điểm khi 
cho rằng, có được thành công trên là nhờ sự chỉ đạo 
đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ đó, nhân dân Việt Nam 
đã giành được những thắng lợi to lớn, đặc biệt là 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dẫn 
tới việc chính thức lập ra nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa vào ngày 2-9-1945. 

Bình Nguyên - http://www.qdnd.vn/ 
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(GD&TĐ) - Tôi thường đi không biết bao lần qua 
cái hàng song sắt ấy, và chẳng thể nào quên 
những vết đạn còn vương lại theo thời gian. Đôi 
lúc tôi cứ ngẩn ra trước một lỗ sâu hoắm còn giữ 
lại cái vỏ đạn trên thanh sắt của hàng rào bao 
quanh Nhà khách Chính phủ (12 Ngô Quyền, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội).  

 
Nhà khách Chính phủ – Bắc Bộ phủ xưa (12 Ngô 
Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

Nhà khách này chính là dinh thự Bắc Bộ 
phủ xưa kia, nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu kiên 
cường và bất khuất của một đơn vị vệ quốc đoàn 
nhỏ bé, chống lại cả binh đoàn lính lê dương của 
thực dân Pháp, cách đây ngót  70 năm.  
1. Mọi ký ức trở về như ngày nào khi bài ca 
19 tháng Tám vang lên trong tâm tưởng mọi 
người. Một không khí rạo rực và hào hùng khi 
quân và dân Thủ đô ào ạt tiến lên trong ngày 
giành lại chính quyền. Hàng vạn người tập trung 
ở Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trước 
cửa nhà hát Lớn, với niềm khao khát cháy bỏng 
giành lại một đất nước dân chủ, tự do. 

Ai ai cũng tập trung lắng nghe lời hiệu 
triệu của Ủy ban khởi nghĩa. Rồi hàng vạn người 
chia thành hai hướng, để đánh chiếm Phủ Khâm 
sai và Trại bảo an binh, với khí thế cách mạng 
trào dâng như nước cuốn. Con đường dẫn tới 
Phủ Toàn quyền tràn ngập người, vì nơi đây 
chính là trụ sở tập trung của chính quyền bù nhìn 
Trần Trọng Kim và bọn tay sai.  

Cùng tham gia với dòng người đi giành lại 
chính quyền, nhạc sĩ Xuân Oanh không ngờ cảm 
xúc trào dâng trong lòng, như một sự ấp ủ hy 
vọng từ lâu, nay bỗng bật lên những lời ca đầu 
tiên. Lúc đó ở lứa tuổi 20, nhạc sĩ trẻ Xuân 
Oanh, một đội viên của đội tuyên truyền cách 

mạng đã sáng tác bằng trí tưởng tượng và cảm 
hứng bất chợt trào dâng. 

Dào dạt với khí thế cách mạng, âm nhạc 
và lời ca tự vang lên từ trái tim nóng bỏng của 
người nghệ sĩ, chiến sĩ cùng với lá cờ đỏ sao 
vàng và cây đàn trong tay: “Mười chín tháng 
Tám ánh sáng tự do đưa tới - cờ bay nơi nơi 
muôn ánh sao vàng…”. Cứ thế từng câu, từng 
nốt nhạc được truyền đi, từ người này sang 
người khác, dần dần lan xa đi khắp nơi, hừng 
hực khí thế trong đội ngũ quân hành.  

Chẳng bao lâu sau đó, chính phủ bù nhìn 
phải bàn giao chính quyền về tay nhân dân. Lá 
cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên nóc nhà Phủ 
Toàn quyền. Bầu trời tháng Tám xanh trong và 
tưng bừng trong không khí của một ngày hội 
toàn dân. 

Ngay hôm sau (20/8/1945), trước ngôi 
nhà này, tại vườn hoa Diên Hồng (trước là vườn 
hoa Con Cóc), Ủy ban Nhân dân cách mạng Bắc 
bộ ra mắt, trước niềm hân hoan chào đón của 
hàng vạn người dân thủ đô. Và cũng chính tại 
ngôi nhà này, mọi người lại nô nức chuẩn bị cho 
việc làm lễ ra mắt Chính phủ Lâm thời, trước 
quốc dân đồng bào vào ngày 2/9/1945, tại 
Quảng trường Ba Đình theo kế hoạch đã định từ 
trước. 

Từ đó, ngôi nhà Phủ Toàn quyền được 
đổi thành Bắc Bộ phủ, và trở thành trụ sở của 
chính quyền cách mạng; đồng thời cũng là nơi 
Bác Hồ, rời từ địa chỉ 48 Hàng Ngang, về làm 
việc trong những ngày đầu tiên. Tại đây, chính 
quyền cách mạng đã phân công các chiến sĩ 
thuộc Vệ quốc đoàn và Tự vệ Hoàng Diệu làm 
nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ.  

Nhưng rồi mọi chuyện trở nên nóng bỏng 
khi giặc Pháp âm mưu trở lại đánh chiếm nước 
ta một lần nữa. Bác Hồ đã chỉ đạo kế hoạch 
chống Pháp khi tình thế bất lợi; Toàn quân và 
dân ta tiếp tục cuộc chiến đấu chống thực dân 
xâm lược với tư duy chiến lược lâu dài: “Trường 
kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”. 

Tình thế ngày càng quyết liệt khi giặc 
Pháp đổ bộ hàng chục ngàn quân vào nước ta 
và âm mưu tiêu diệt bộ máy Nhà nước non trẻ 
của chúng ta. Bác đã rời khỏi Bắc bộ phủ vào 
tháng 11 năm 1946, rồi đến làm việc ở một số 
địa điểm bí mật khác, để chuẩn bị kế hoạch bảo 
toàn lực lượng cách mạng, và viết lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến.  



 

2. Đúng ngày quân Pháp trở mặt tấn công, 
những người dân Thủ đô lại sôi nổi với mặt trận 
chiến đấu mới; hàng ngàn thanh niên xung 
phong lên đường tham gia kháng chiến cứu 
nước. Nhiều đội chiến sĩ cảm tử quân, ở các mặt 
trận trên địa bàn Hà Nội náo nức chuẩn bị chiến 
lũy đánh chặn kẻ thù, để bảo toàn cho lực lượng 
cách mạng rút lui nhanh chóng. Toàn dân tộc ta 
sôi động trong một tâm thế mới của những ngày 
toàn quốc kháng chiến. 

Lời kêu gọi của Bác Hồ, ngày 19/12/1946, 
vang lên: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta 
phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân 
nhượng thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng 
quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! 
Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô 
lệ…Hỡi đồng bào!... Là người Việt Nam thì phải 
đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ 
quốc…” 

Và đó cũng là ngày giặc Pháp mở cuộc 
tiến công hòng đánh chiếm Bắc bộ phủ một cách 
dữ dội, với âm mưu đánh úp trụ sở lãnh đạo 
chính quyền cách mạng. Để cầm chân giặc, 
chính quyền cách mạng đã cử một đại đội cảm 
tử ở lại, cùng với các đơn vị khác ở các trận địa 
trên khắp địa bàn Hà Nội, chiến đấu với khẩu 
hiệu “Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh”. 

Riêng đại đội 1, thuộc tiểu đoàn Vệ quốc 
đoàn 101, do chính trị viên Lê Gia Định phụ 
trách, ở lại giữ Bắc Bộ phủ. Sau khi làm lễ nhận 
danh hiệu “Đội quyết tử của Thủ đô”, các chiến 
sĩ còn nắm tay nhau thề: “Chúng tôi còn, Bắc Bộ 
phủ còn”. 

Có thể coi đây là một lễ truy điệu sống 
của những anh hùng Thủ đô, trẻ trung và quả 
cảm. Với họ đây là ngôi nhà của cha Hồ, nơi 
nuôi dưỡng những ý tưởng cách mạng giải 
phóng đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân 
tộc Việt Nam. 

Họ sẽ quyết hy sinh cho đến chiến sĩ cuối 
cùng để bảo vệ ngôi nhà lịch sử này. Cuộc chiến 
đấu mang tính chất một mất một còn, nung nấu ý 
chí của những người con thân yêu của Thủ đô; 
Họ sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử với giặc 
Pháp. Biết lực lượng của ta có ít người cùng với 
số lượng vũ khí khiêm tốn, giặc Pháp huy động 
một đơn vị xe tăng, gồm 18 chiếc, cùng khoảng 
300 tên lính lê dương mở cuộc tấn công ào ạt 
nhằm nhanh chóng chiếm lại Bắc Bộ phủ. 

Một cuộc chiến tưởng như không cân 
sức, nhưng không ngờ, suốt từ 21 giờ tối 19/12 
đến 15 giờ ngày 20/12/1946, giặc Pháp đổ bộ 
quân tới 6 lần bắn phá dữ dội vào Bắc Bộ phủ 
nhưng đều bị các chiến sĩ ta đánh bật ra. Chúng 

bị chết và thương vong khá nhiều, tính tới hơn 
trăm tên và không lường được sự chống trả 
quyết liệt và sẵn sàng hy sinh của những người 
lính cụ Hồ. 

Lần lượt từng chiến sĩ đều giành lấy 
nhiệm vụ ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, 
và bắn trả kẻ địch đến viên đạn cuối cùng. Lực 
lượng của đại đội 1 bị tiêu hao dần, bởi kẻ địch 
quá đông, trong khi đó đạn dược cũng đã cạn 
kiệt. Bất ngờ, xe tăng địch húc đổ hàng rào để 
cho bộ binh tiến vào; nhưng các chiến sĩ ta vẫn 
kiên cường bắn trả và quyết sống mái đánh một 
trận cuối cùng, nên giặc Pháp không dễ gì vào 
được tới cửa. Nhưng rồi mọi người lần lượt hy 
sinh chỉ còn lại đại đội trưởng Lê Gia Định. 

Giặc Pháp lò dò tiến vào ngôi nhà. Anh 
chờ cho bọn chúng vào trong sân, rồi bất ngờ 
ôm quả bom lớn lao đến đập kíp nổ vào thành xe 
tăng. Quả bom nổ tung, xe tăng cháy bùng lên 
và hàng chục tên lính Pháp lăn lộn trong vũng 
máu. 

Người chính trị viên đại đôi đã anh dũng 
hy sinh trong thế đứng cao vời vợi cùng những 
tiếng ca vang từ hàng triệu trái tim người con đất 
Việt. Cả đơn vị anh hùng; đã chiến đấu và hy 
sinh anh dũng đúng như lời thề: “Quyết tử cho tổ 
quốc quyết sinh”… 
3. Giờ đây, tất cả đã trở thành quá khứ, một 
quá khứ hào hùng và bất tử. Mỗi vết đạn còn ghi 
dấu trên hàng rào sắt của ngôi nhà lịch sử ấy. 
Mỗi vết đạn như một câu chuyện có thể âm vang 
lên những âm thanh của một thời hào sảng. 

Mỗi khi đến ngày tháng Tám, bao giờ 
trong tôi cũng vang lên bản giao hưởng hùng ca 
của một ngày cách mạng bắt đầu cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc. Ngày lại ngày, đi qua ngôi 
nhà lịch sử cách mạng, Bắc Bộ phủ xưa và Nhà 
khách Chính phủ nay, tôi không thể không dừng 
chân trước những vết đạn lỗ chỗ đây đó, với bao 
cảm xúc trào dâng.  

Những tiếng nổ, những ánh lửa và những 
lời hát của bài ca 19 tháng Tám của nhạc sĩ 
Xuân Oanh lại vang lên: “ Mười chín tháng Tám 
chớ quên là ngày khởi nghĩa – Hạnh phúc sáng 
tô non sông Việt Nam…” . Khi ấy hình ảnh anh 
hùng Lê Gia Định lại hiện lên cùng với đồng đội 
tạo nên một hình tượng kỳ vĩ. Sự hy sinh của họ 
luôn luôn đánh thức mọi điều còn ẩn giấu trong 
tôi, với ý niệm thiêng liêng cao cả. Vẻ đẹp của 
sự quyết tử, mà họ đã chiến đấu và hy sinh anh 
dũng, như một bức tranh bi tráng và mỹ lệ xiết 
bao. 

Vương Tâm - http://www.gdtd.vn/ 
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Nhật đảo chính Pháp không được bao lâu 

thì thời cơ đến: Ngày 9-5-1945, Liên Xô đã chiến 

thắng phát-xít Đức. Cao trào kháng Nhật cứu 

nước lan khắp cả nước. Bác Hồ chuẩn bị rời Cao 

Bằng về Tuyên Quang. Tân Trào trở thành trung 

tâm của Khu giải phóng. Trung ương chuẩn bị 

tích cực họp Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại 

hội đại biểu quốc dân. Bác giục phải khẩn trương 

tranh thủ thời cơ. Tin Hồng quân Liên Xô đánh 

tan đạo quân Quan Đông của Nhật, phát-xít Nhật 

xin đầu hàng đồng minh làm nức lòng mọi người. 

 

 
Quảng Trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản 

Tuyên ngôn độc lập 

 
Trong hai ngày 14, 15-8, họp xong Hội 

nghị toàn quốc của Đảng. Hai ngày 16, 17-8 kết 
thúc Đại hội đại biểu quốc dân. Bác Hồ bị mệt. 
Đại biểu đi dự họp có nơi chưa kịp về thì một số 
địa phương, nhân dân đã đứng lên biểu tình, khởi 
nghĩa. Ngày 19-8 giành được chính quyền tại Hà 
Nội. Cứ thế làn sóng cách mạng dồn dập. Trong 
vòng mười ngày, hầu hết các thành phố, tỉnh lỵ 
trong cả nước, nhân dân nổi dậy giành chính 
quyền. Cách mạng Tháng Tám thành công rực 
rỡ. 

Tại lán Nà Lừa ở Tân Trào, Bác Hồ đã đỡ 
mệt. Những cơn sốt lùi dần nhờ thuốc rễ cây của 
đồng bào địa phương. Chính những tin thắng lợi 
các nơi đã làm cho Bác Hồ chóng khoẻ. Bác bảo 
đồng chí Văn Lâm là người bảo vệ sang gặp 
đồng chí Hoàng Sâm chọn thêm cho Bác mấy 
đồng chí bảo vệ nữa để gấp rút về Hà Nội. 

Trung đội Quân giải phóng thuộc chi đội 
Quang Trung được lệnh của đồng chí Văn (Võ 

Nguyên Giáp) từ Thái Nguyên lên Tân Trào bảo 
vệ Bác chỉ đi vòng ngoài. 

Sáng 23-8-1945, Bác Hồ bí mật rời Tân 
Trào, qua đèo Nhe, Lộc Rã, Quảng Nạp, Quán 
Vuông. Khoảng 8 giờ tối mới tới Đại Từ. Bác mệt 
nhiều, có lúc phải cáng. Khoảng 9 giờ tối, đồng 
chí Trần Đăng Ninh mang xe đến đón, đưa Bác 
đến một địa điểm ở Thái Nguyên. Đêm Bác nghỉ 
lại và ở đó hai ngày chờ tin tức. Sáng 25-8-1945, 
Bác đi về Hà Nội, chiều tối tới Phú Gia, thuộc 
ngoại thành Hà Nội. Sáng 26-8, đồng chí Văn và 
đồng chí Ninh đến báo cáo tình hình với Bác rồi đi 
trước, chuẩn bị địa điểm trong nội thành. Đồng 
chí Trường Chinh đến đón Bác, Bác vui và khoẻ 
ra; chiều tối đưa Bác đến ở gác hai số nhà 48 
Hàng Ngang. 

Chiều 28-8, Bác Hồ ngồi viết tiếp bản dự 
thảo Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 29, Bác xem lại 
và sửa chữa thêm. Sáng 30, Bác cho mời một số 
đồng chí đến trao đổi thêm bớt ý kiến. Ngày 31, 
Bác còn ghi thêm vào tình hình mới. Bác Hồ có 
thói quen làm việc, còn thời giờ còn cố gắng làm 
tốt hơn. 

Chiều 31, Bác bảo đồng chí thư ký mới 
được chọn đến giúp việc từ tối 27-8, vẽ phác địa 
hình khu vực dự định tổ chức mít tinh trước Phủ 
toàn quyền cũ, hỏi cụ thể và nhắc nhở Ban tổ 
chức chú ý cả nơi vệ sinh cho đồng bào và dặn 
nếu trời mưa thì kết thúc sớm hơn. 

Thế rồi đúng 1 giờ chiều 2-9-1945, từ Bắc 
Bộ Phủ, xe đưa Bác đến thẳng nơi mít tinh, người 
đông nghịt, cờ đỏ chói. Khi Bác Hồ vừa xuất hiện 
trên bục gỗ cao mới dựng làm lễ đài, tiếng hô ầm 
vang: Hồ Chí Minh muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí 
Minh muôn năm! Tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sang sảng đọc Tuyên ngôn Độc lập. Tất cả mấy 
chục vạn người lắng nghe. Đọc tới quãng giữa, 
Bác Hồ cũng xúc động, ngừng lại nhìn đồng bào, 
thấy yên lặng lạ thường, có lẽ mọi người cũng 
đang nghĩ tới hơn hai triệu đồng bào ta chết đói. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh liền hỏi: “Tôi nói đồng bào 
nghe rõ không?”. 

Tiếng đáp lại liền vang ngay vang như 
sấm: “Rõ!”. 

Người dân và Chủ tịch nước gần gũi, thân 
thiết như đang nói chuyện với nhau! 

 

BÙI CÔNG HIẾN   
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“Cách mạng Tháng 8” ở La Gi: 
Thường dân truy bắt biệt kích Pháp 

 
BT- Đây là một trận chiến 
đấu khá đặc biệt, không có 
sự chuẩn bị lực lượng, 
không có sự thống nhất 
chỉ huy, nhưng với tinh 
thần yêu nước cao độ, sự 
đoàn kết hiệp lực những 
thường dân địa phương đã 
tạo nên một chiến thắng 
ngoạn mục hưởng ứng 
tinh thần Cách mạng 
Tháng Tám bất diệt. 

Sau thất bại ở thủ phủ 
Bình Thuận và các vùng lân 
cận, chiều ngày 28/8/1945, 
giặc Pháp cho máy bay trực 
thăng thả một toán biệt kích 
dù xuống Đồi Dương La Gi 
với mưu đồ chuẩn bị cho 
cuộc tái chiếm khu vực phía 
Nam, làm bàn đạp theo 
hướng bờ biển tái chiếm thủ 
phủ Bình Thuận. Đồi Dương 
lúc đó đã là một rừng dương 
dày  đặc, nhiều đồi cát mấp 
mô lùm bụi, có thể ẩn nấp 
kín đáo, do đó giặc Pháp 
chọn nơi này làm địa điểm 
cho biệt kích nhảy dù. 

17 giờ ngày 28/8/1945, 
nhân dân địa phương phát 
hiện máy bay Pháp quần đảo 
từ La Gi đến vùng Tam Tân 
rồi vòng lại khu vực Đồi 
Dương. Lúc này ở xã Tam 
Tân đã nổi mỏ báo động, 
nhiều tốp dân kêu gọi nhau 
tập hợp lại với gậy gộc, giáo 
mác, dây trói… tiến về phía 
Đồi Dương. Từ hướng La Gi 
hàng trăm thanh niên với 
trang bị vũ khí thô sơ vượt 
sông Dinh, băng đồi cát 
thẳng tiến về Đồi Dương. 
Nhân dân ở Phong Điền, 

Hiệp Nghĩa cũng mang theo 
một súng săn, mác, ná kéo 
đến hỗ trợ bắt giặc Tây. Lúc 
các tốp dân từ các nơi kéo 
đến Đồi Dương thì trời cũng 
vừa sẫm tối. Hai thanh niên 
tên Đạt và Vinh là dân quân 
Tam Tân xung phong tìm 
cách tiếp cận địch. Bị địch 
phát hiện rượt đuổi, hai anh 
chạy hai hướng khác nhau 
để kéo giãn đội hình địch. 
Bọn địch rượt theo một đoạn, 
biết bị lộ nên quay lại đào cát 
giấu dù và các khí tài khác. 
Lúc này các nhóm dân hội ý 
thống nhất để nhóm La Gi 
chỉ huy chung và phân công 
lực lượng đi lùng sục giặc. 
Đến 20 giờ, các toán lùng 
sục phát hiện 6 bao vải bố 
lớn, mở ra có các bộ phận 
súng carbin, đạn, điện đài… 
Lực lượng ta mò mẫm lắp 
được hai khẩu carbin, dùng 
súng đó tiếp tục truy lùng 
bọn biệt kích. Đến 4 giờ sáng 
ngày 29/8, phát hiện bọn 
giặc trốn trong một lùm cây 
rậm rạp, lực lượng ta bao 
vây, dùng súng carbin bắn bị 
thương tên sĩ quan chỉ huy 
người Pháp, bọn biệt kích bỏ 
chạy, một cuộc rượt đuổi 
ngoạn mục trong rừng 
dương. Cuối cùng ta đã bắt 
sống được 4 tên biệt kích 
người Pháp trong đó có tên 
chỉ huy và một quan ba 
người Việt. Điểm lại 6 chiếc 
dù  giặc Pháp đã thả xuống, 
mà lực lượng mới bắt được 
5 tên, vậy là còn một tên 
nữa. Mọi người lại chia nhau 
truy tìm, quyết không để trốn 

thoát. Đây là một tên Việt 
gian, tên này đã chạy thoát 
khỏi rừng dương, đến xóm 
Tân Lý. Hắn trốn vào nhà 
dân dùng tiền mua chuộc 
chủ nhà, mượn quần áo cải 
trang, nhờ mua thức ăn, rồi 
trốn vào buồng. Khi lực 
lượng ta truy lùng đến, chủ 
nhà chỉ chỗ trốn của tên Việt 
gian, hắn liền bị bắt tại chỗ. 
Lúc này là 8 giờ sáng ngày 
29/8/1945 cả toán biệt kích 
Pháp đã bị bắt trọn. Ta thu 
được 2 súng carbin, 1 tiểu 
liên, 4 súng ngắn, 6 máy vô 
tuyến điện và quân trang 
quân dụng khác. 

Những người dân 
thường với gậy gộc, giáo 
mác nhưng đã chiến đấu và 
chiến thắng những tên biệt 
kích nhảy dù của Pháp được 
trang bị vũ khí hiện đại (so 
thời đó), được thực dân 
huấn luyện bài bản. Đây là 
một trận chiến đấu khá đặc 
biệt, không có sự chuẩn bị 
lực lượng, không có sự 
thống nhất chỉ huy, nhưng 
với tinh thần yêu nước cao 
độ, sự đoàn kết hiệp lực 
những thường dân địa 
phương đã tạo nên một 
chiến thắng ngoan cường 
hưởng ứng tinh thần Cách 
mạng Tháng Tám bất diệt, 
mở đầu cho cuộc trường kỳ 
kháng chiến chống thức dân 
Pháp của quân, dân La Gi và 
Hàm Tân.   
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BT- Năm tháng qua đi 

nhưng Cách mạng tháng 

Tám 1945 vẫn là sự kiện 

trọng đại của đất nước. Với 

thắng lợi của mùa thu 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: đây 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”.  
Hòa chung khí thế cả 

nước trong những ngày 
tháng lịch sử ấy, Mặt trận 
Việt Minh từ tỉnh đến cơ sở 
ở Bình Thuận đã lãnh đạo 
nhân dân đứng lên giành 
chính quyền. Giai đoạn hào 
hùng của quê hương được 
các quyển sử truyền thống 
dành nhiều trang thể hiện 
một cách trân trọng. 

Tại trung tâm Phan 
Thiết, nơi diễn ra cuộc khởi 

nghĩa giành chính quyền của 
tỉnh, ngày 24/8, các đồng chí 
Nguyễn Nhơn, Nguyễn 
Tương gặp tỉnh trưởng 
Huỳnh Dư tiến hành việc bàn 
giao, tiếp quản công sở, đồn 
lính bảo an, bưu điện, nhà 
máy đèn... Ngày 25/8, chính 
quyền cấp tỉnh hoàn toàn về 
tay nhân dân, đồng bào Phan 
Thiết cùng đồng bào các 
vùng ven về sân vận động thị 
xã dự mít tinh mừng thắng 
lợi. Sau đó, Ủy ban nhân dân 
cách mạng lâm thời 
(UBNDCMLT) tỉnh được 
thành lập gồm 11 ủy viên, do 
đồng chí Nguyễn Nhơn làm 
Chủ tịch, đồng chí Nguyễn 
Tương làm Phó chủ tịch. Tỉnh 
chủ trương không lập chính 
quyền cấp thị xã, vì vậy 
UBNDCMLT tỉnh trực tiếp chỉ 
đạo Phan Thiết, thông qua 
Việt Minh thị xã và trực tiếp 
với UBNDCMLT các phường. 
Việt Minh thị xã được thành 
lập do ông Phan Văn Trình 
làm chủ nhiệm. Đến tháng 
3/1946 mới chính thức thành 
lập chính quyền thị xã. 

Phủ Hàm Thuận (nay 
là Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam) lúc bấy giờ 
thuộc địa bàn Phan Thiết, 
nên khởi nghĩa giành chính 
quyền cùng thời gian với tỉnh. 
Sáng 24/8, khi các đại biểu 
Việt Minh tỉnh gặp tỉnh trưởng 
để tiếp quản thì bộ máy chính 
quyền phong kiến phủ Hàm 
Thuận tự tan rã. Sáng 25/8, 

nhân dân Hàm Thuận về 
Phan Thiết dự mít tinh. 
Những ngày sau đó, bộ máy 
tay sai từ phủ, tổng đến xã 
lần lượt ra trình diện, nộp hồ 
sơ, ấn tín cho chính quyền 
cách mạng. UBNDCMLT phủ 
Hàm Thuận do đồng chí 
Nguyễn Gia Tú làm Chủ tịch. 
Mặt trận Việt Minh được củng 
cố, do ông Nguyễn Hữu 
Hạnh làm chủ nhiệm. 

Ở Hòa Đa, Phan Lý 
(nay là Bắc Bình), ngày 
25/8, lực lượng khởi nghĩa 
tiến vào phủ bộ Hòa Đa buộc 
đề lại phủ và cai đội quản 
đồn quân vụ đầu hàng, giao 
ấn tín, vũ khí cho chính 
quyền cách mạng. Sáng 
26/8, nhân dân dự mít tinh tại 
sân vận động Chi Lăng, nghe 
ông Ngô Độc (tham gia nhóm 
Việt Minh hoạt động bí mật ở 
Phan Rí Cửa) kêu gọi nhân 
dân ủng hộ chính quyền mới, 
ủng hộ Việt Minh, quyết giữ 
độc lập vừa giành được. 
Ngày 28/8, UBNDCMLT 
huyện Hòa Đa được thành 
lập, do đồng chí Cổ Văn An 
làm Chủ tịch. Ngày 29/8, 
nhân dân các dân tộc Kinh, 
Chăm ở Phan Lý trang bị gậy 
gộc, do ông Lê Thượng Ích, 
Nguyễn Xuân Thăng…dẫn 
đầu, tiến vào huyện đường 
Phan Lý. Tri huyện và các đề 
lại phải giao nộp ấn tín, giấy 
tờ, vũ khí cho lực lượng khởi 
nghĩa. Sau đó, tại sân vận 
động huyện Phan Lý diễn ra 



 

lễ mít tinh mừng chính quyền 
về tay nhân dân. UBNDCMLT 
huyện Phan Lý được thành 
lập do ông Thanh Giác làm 
Chủ tịch. 

Huyện Tánh Linh, 
ngày 26/8, đông đảo đồng 
bào dân tộc Kinh, Chăm, 
Raglai nòng cốt là những 
người của đội banh, ông Lê 
Văn Triều, Nguyễn Giáp dẫn 
đầu tiến về huyện đường. Tri 
huyện Cao Đính đọc thư của 
Việt Minh và giao nộp lại nha 
môn, ấn tín, tài liệu, vũ khí 
cho lực lượng khởi nghĩa. 
Cuộc mít tinh mừng thắng lợi 
diễn ra tại huyện đường. 
UBNDCMLT huyện Tánh 
Linh được thành lập do ông 
Lê Văn Triều làm Chủ tịch.  
Tại Tuy Phong, ngày 27/8, 
nhân dân các làng, xã trong 
huyện tham dự mít tinh tại 
sân vận động xã Long 
Hương. Ông Võ Đằng (y tá 
Bệnh viện Tuy Phong, được 
đồng chí Nguyễn Tương giác 
ngộ cách mạng) thay mặt 
Việt Minh huyện đọc Bản 
chương trình Việt Minh, tuyên 
bố khởi nghĩa cướp chính 
quyền. Cuộc mít tinh trở 
thành cuộc tuần hành thị uy 
tiến về huyện đường. Đại 
diện lực lượng khởi nghĩa 
gặp tri huyện thu ấn tín, sau 
đó đến nhà lao thả tù nhân, 
bắt cai ngục, tịch thu vũ khí. 
Tối 27/8, UBNDCMLT huyện 
được thành lập, do ông Võ 
Đằng làm Chủ tịch.   

Trên đảo Phú Quý 
(lúc này thuộc huyện Tuy 
Phong), được lệnh từ đất 
liền phải bắt hết lính khố 
xanh, tránh đổ máu. Tối 28/8, 

cơ sở cách mạng tổ chức 
cuộc họp chuẩn bị khởi 
nghĩa. Chiều 1/9, lính khố 
xanh đóng trên đảo được 
đưa đến bến thuyền để về 
đất liền, bất ngờ cơ sở cách 
mạng xuất hiện tuyên bố 
tước vũ khí, buộc đầu hàng. 
Nhân dân tham gia mít tinh 
tại chùa Linh Quang Tự 
mừng chính quyền cách 
mạng được thành lập trên 
đảo. Ông Huỳnh Văn Hoạch 
(là Chánh tổng Phú Quý đã 
giác ngộ) được cử làm Chủ 
tịch UBNDCMLT, ông Võ 
Đức Dụ làm Chủ nhiệm Việt 
Minh. 

Ở huyện Hàm Tân 
(nay là Hàm Tân, La Gi), 
đêm 25/8, diễn ra cuộc họp 
của một số thanh niên cốt 
cán, cử người tiếp xúc với 
Việt Minh tỉnh. Sáng 26/8, 
đoàn đại biểu thanh niên 
Hàm Tân lên đường ra Phan 
Thiết; cùng thời gian này, một 
số đảng viên chi bộ Tam Tân 
chủ động lãnh đạo khởi nghĩa 
cướp chính quyền ở các xã 
phía bắc huyện. Ông Ngô 
Quang Minh, nhân danh Mặt 
trận Việt Minh tuyên bố 
chương trình hành động và 
tuyên bố từ nay chính quyền 
đã về tay nhân dân. Sáng 
28/8, UBND CMLT tỉnh cấp 
giấy ủy nhiệm cho đại diện 
thanh niên Hàm Tân (ông Đỗ 
Đơn Thơ, Chánh tổng đoàn 
Phước Thắng, một trong các 
tổ chức thanh niên tiền tuyến) 
về huyện tổ chức giành chính 
quyền. Ngày 2/9, tại sân 
bóng La Gi diễn ra buổi mít 
tinh mừng chính quyền về tay 
nhân dân. Ngày 3/9, tri huyện 

Hàm Tân giao nộp sổ sách, 
dấu ấn cho chính quyền cách 
mạng, chấm dứt vĩnh viễn 
chế độ phong kiến thực dân 
ở Hàm Tân. UBNDCMLT 
huyện Hàm Tân được thành 
lập do ông Phan Thanh Bá 
làm Chủ tịch.     

Địa bàn huyện Đức 
Linh trước tháng 8/1945 chỉ 
có Võ Đắt – một đơn vị hành 
chính thuộc Xuân Lộc, Biên 
Hòa (Đồng Nai ngày nay). Võ 
Đắt đã thành lập các tổ chức 
chính trị quần chúng, trong 
đó Thanh niên tiền phong là 
lực lượng đông đảo. Cách 
mạng tháng 8 diễn ra, nhân 
dân Võ Đắt nòng cốt là 
Thanh niên tiền phong tổ 
chức giành chính quyền, bắt 
hương cả, hương trưởng 
trong làng, tịch thu của cải 
sung vào công quỹ. UBND 
CMLT được thành lập do ông 
Ba Cường làm Chủ tịch. 
Như vậy, trong những ngày 
cách mạng tháng Tám 1945, 
việc khởi nghĩa đã đồng loạt 
diễn ra thắng lợi ở các nơi 
trong tỉnh (từ 24/8 đến 2/9). 
Chính quyền về tay nhân dân 
một cách toàn vẹn, tránh tổn 
thất, không để đổ máu. Bộ 
máy chính quyền nhanh 
chóng được thành lập từ tỉnh 
đến cơ sở, nhanh chóng lãnh 
đạo nhân dân xây dựng quê 
hương, chuẩn bị vật chất và 
tinh thần cho chặng đường 
phía trước. 

 
THÀNH TÀI 

http://baobinhthuan.com.vn/ 

 



 

Là người Việt Nam, ai cũng biết về ngày 2 tháng 9 năm 
1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn 
Độc lập, khẳng định nước Việt Nam độc lập - tự do 
trước toàn thế giới.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 
ngày 2.9.1945 

Sau khi đã họp với Thường vụ Trung ương Đảng 
quyết định chọn ngày 2.9 để tổ chức đại lễ Chính phủ lâm 
thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra mắt quốc dân, Bác Hồ 
hỏi ý kiến đồng chí Trường Chinh ai có thể cáng đáng việc 
tổ chức ngày độc lập này? Suy nghĩ một lát, đồng chí 
Trường Chinh trả lời là ông Nguyễn Hữu Đang (1913-
2007, đảng viên năm 1939, Ban Trị sự Hội Truyền bá quốc 
ngữ, hoạt động trong Hội Văn hoá cứu quốc ngay từ đầu, 
sau đó bị Pháp bắt, vừa được đi dự Quốc dân Đại hội Tân 
Trào trở về, vừa mới được cử làm Thứ trưởng Bộ Tuyên 
truyền). 

Trong cuốn hồi ký của mình, cụ Đang nhớ lại ngày 
28.8.1945, Bác Hồ gọi cụ tới gặp để trao nhiệm vụ Trưởng 
ban tổ chức Ngày Độc lập. Bác hỏi: Chú có làm được 
không? 

"...Tôi hiểu là không thể hoãn. Cụ Hồ giục tôi về 
ngay để bắt tay vào việc. Tôi không về nhà mà đi thẳng 
đến Bộ Tuyên truyền, gọi dây nói cho các báo hàng ngày, 
yêu cầu họ nghe tôi đọc chậm một thông báo thượng khẩn 
về một ngày đại lễ mà tôi nghĩ ra ngay một cái tên gọi rất 
hợp, làm nổi bật ý nghĩa lớn là “Ngày Độc lập”. Tôi yêu cầu 
– vì đã được Cụ Hồ cho phép - họ phải đăng kịp vào số 
báo ra sáng ngày mai. Đêm ấy - đêm 28.8.1945, Cụ Hồ 
thức suốt sáng để viết Tuyên ngôn Độc lập, còn tôi ở lại 
Bộ Tuyên truyền cũng thức suốt đến sáng để nghiên cứu 
kế hoạch, chương trình tổ chức “Ngày Độc lập”. Trời sáng 
rõ, tôi nhờ Trần Kim Xuyến, Đổng lý Văn phòng Bộ Tuyên 
truyền liên lạc ngay với Trần Lê Nghĩa, Phạm Văn Khoa ở 
Hội Truyền bá quốc ngữ, Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Văn 
Lợi ở Hội Văn hoá cứu quốc, Nguyễn Dực ở Đoàn hướng 
đạo (Tráng sinh), Trần Lâm ở Đài Phát thanh Tiếng nói 
Việt Nam, và một số bạn đã cùng hoạt động xã hội với tôi 

nhiều năm ở thủ đô để thành lập ban tổ chức ngay tối hôm 
29.8.1945...” (trích hồi ký cụ Nguyễn Hữu Đang). 

Nhìn lễ đài ngày Tuyên ngôn Độc lập năm ấy, ai 
cũng thấy giản dị nhưng thật trang nghiêm. Đạt được kết 
quả như vậy mà lại trong một thời gian chỉ có gần hai 
ngày, là công sức đóng góp của kiến trúc sư Ngô Huy 
Quỳnh. Sáng 1.9.1945, ông Phạm Văn Khoa tìm đến ông, 
trao đổi yêu cầu nhiệm vụ với ông, ông phấn khởi nhận lời 
và hẹn ông Khoa đến 12 giờ trưa hôm ấy quay lại xem bản 
vẽ. Ngay lập tức, ông Quỳnh chuẩn bị mấy thứ nhà nghề, 
đi ngay đến vườn hoa Ba Đình để khảo sát thực địa và vẽ 
3 kiểu. 12h30 ngày 1.9, bản vẽ lễ đài được thông qua. Lễ 
đài bắt đầu được thi công. Mọi người làm việc không kể 
giờ giấc. Gần 6 giờ sáng hôm sau (ngày 2.9), lễ đài được 
hoàn thành, cao hơn 4 mét, rộng và sâu hơn 4m, trên đó 
có một cột cờ cao hơn 10m, hai bên có hai lư hương lớn 
bằng gỗ. 

Khung lễ đài đã cơ bản xong, tuy nhiên không thể 
thiếu các phương tiện thông tin như loa đài, micrô, máy 
khuếch đại để đảm bảo cho hơn nửa triệu người nghe 
được đầy đủ. Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại rất 
hệ trọng này đã có ông Nguyễn Dực ở Đoàn hướng đạo 
lo. Ông Dực đã được biết việc này sớm hơn ông Ngô Huy 
Quỳnh, nên ông đã tức tốc đi lo được 7 cái loa to và lắp 
ráp được 3 máy khuếch đại 40W cùng 3 micrô ( tất cả 
dụng cụ này đều là của riêng của ông Dực). 

Ai cũng lo loa đài chỉ có như vậy khó mà đủ công 
suất để phục vụ. Vốn là một chuyên gia lâu năm, với nhiều 
kinh nghiệm làm việc, ông đi cùng một số anh em để bàn 
bạc công việc cụ thể vị trí đặt 7 cái loa và đo khoảng cách 
với lễ đài để dự trù đường dây loa. Mãi sáng mùng 2.9, lễ 
đài mới dựng xong, đang trang trí bên ngoài thì nhóm ông 
Dực mới đặt được máy, đến 11 giờ trưa mới thử được 
máy, đi đến từng loa nghe rất tốt... lác đác có những đoàn 
đã đi vào quảng trường. 

Đúng 2 giờ chiều thì đoàn xe có 2 ôtô đi đến lễ đài, 
theo sau là cả một đoàn xe đạp. Có hai xe máy đi hai 
bên... Khi cả đoàn đã đi lên trên lễ đài, thì vừa có tiếng hô: 
“Nghiêm! Chào cờ!”. Đoàn quân nhạc xếp hàng trước lễ 
đài cử bài “Tiến quân ca”. Qua khe hở của sàn lễ đài, ông 
Dực lần đầu tiên được thấy rõ Hồ Chủ tịch cao và gầy. 
"Khi vừa chào cờ xong thì Hồ Chủ tịch nhìn vào 3 micrô và 
sẽ thổi trước micrô “Philíp” ở giữa, đèn báo trên máy đỏ 
lên và lập tức có tiếng “phù” từ cái loa dội lại. Hồ Chủ tịch 
lùi lại một chút rồi nói: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. 
Ở dưới đã vang lên: “Có ạ”. 

Tôi đã từng lắp micrô nhiều lần, nhưng lần đầu 
tiên tôi mới thấy một người thành thạo như vậy. Thường 
thì người ta lấy tay gõ nhẹ vào mặt micrô xem có tiếng loa 
kêu lóc cóc trở lại không, hoặc có người đếm 
một...hai...Tôi rất sung sướng và nói ngay với bạn: Chưa 
có người nào am hiểu về micrô như vậy và rất tôn trọng 
quần chúng. Sau đấy, Cụ Hồ chậm rãi đọc một mạch hết 
bản Tuyên ngôn Độc lập. (Trích hồi ký của ông Nguyễn 
Dực).     

 
Nguyễn Xuân sưu tầm 

Theo http://laodong.com.vn 

 



 

 
 

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt 
Nam nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng 
lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về 
truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào 
dân tộc, ý nghĩa to lớn của Cách mạng 
Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam 
Dân chủ cộng hòa. 

Theo Kế hoạch, các hoạt 
động do Bộ VHTTDL tổ chức 
gồm : Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại 
Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội); 
Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tại 
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Hà 
Nội); Triển lãm sách, tư liệu về đề tài Cách 
mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước 
CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Tuần 
phim cấp quốc gia; sáng tác, hoàn thiện, 
công bố và phát hành các tác phẩm văn 
học, nghệ thuật có giá trị cao về đề tài ca 
ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về đề 
tài quê hương, đất nước, con người Việt 
Nam; xây dựng và phát sóng trên Đài 
Truyền hình Việt Nam phim tài liệu chủ đề 
ca ngợi thành tựu của đất nước qua 70 
năm xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, 
Bộ VHTTDL sẽ tham gia tổ chức mít tinh, 
diễu binh, diễu hành kỷ niệm sáng ngày 
2/9/2015. 

Các hoạt động do Bộ VHTTDL tham 

gia phối hợp: Hội thảo khoa học cấp quốc 
gia; Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân 
Trào tại tỉnh Tuyên Quang; Cầu truyền 
hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Liên 
hoan Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc dân Đại hội Tân 
Trào; Liên hoan đồng ca hợp xướng kỷ 

niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN 
Việt Nam; Liên hoan cán bộ thư viện tuyên 
truyền giới thiệu sách chủ đề “Việt Nam - 
Đất nước, Con người”; Chương trình nghệ 
thuật “Giai điệu mùa thu”. 
 

 
Ảnh minh họa (Ảnh: Thế Dương) 

 
Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng ban 

hành quyết định tổ chức triển lãm và in 
tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ 
niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 
và Quốc khánh 2/9. Theo đó, Bộ VHTTDL 
giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm 
và in tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền 
kỷ niệm hai sự kiện lịch sử trọng đại nói 
trên tại 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Gia 
Lai và Tuyên Quang. Bộ cũng đã có quyết 
định duyệt 4 mẫu tranh cổ động và đĩa 
DVD tranh cổ động để ấn hành tuyên 
truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh 2/9. Cụ thể, 4 mẫu 

tranh cổ động (kích thước 54 cm x 79 cm) 
sẽ được in 10.000 bản/mẫu, tổng cộng là 
40.000 bản; ngoài ra 1.000 đĩa DVD tranh 
cổ động sẽ được ấn hành./. 

HN - http://dangcongsan.vn 

 

 

 

  


