THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

ội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản
ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, từ ngày 3-7/2/1930 tại
Cửu Long (Trung Quốc) mang tầm vóc lịch sử
của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam. Hội nghị đã đề ra Chánh cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng,
vạch ra đường lối giải phóng dân tộc và tiến
lên chủ nghĩa xã hội của Cách mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là đồng chí
Trần Phú. Kể từ đó đến nay, Đảng ta đã trải
qua 11 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một
mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng
lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm
của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng.

H

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I
Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 1935 tại phố Quan Công, Ma Cao (Trung
Quốc). Tham dự có 13 đại biểu chính thức
thay mặt cho 500 đảng viên trong nước và các
đảng bộ ở nước ngoài.
Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu của
Đảng trước mắt là: củng cố và phát triển Đảng,
tranh thủ quần chúng rộng rãi và chống chiến
tranh đế quốc.
Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 ủy
viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng
chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư.
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cử đồng
chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng bên
cạnh Quốc tế Cộng sản.
Đại hội đánh dấu sự khôi phục hệ thống
tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa
phương, từ trong nước ra ngoài nước; đẩy
mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng,

thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng
của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân
dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II

Diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã
Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
Dự đại hội có 158 đại biểu chính thức
và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn
766.000 đảng viên cộng sản trên toàn Đông
Dương.
Đồng chí Tôn Đức Thắng đọc diễn văn
khai mạc ĐH. ĐH thông qua báo cáo chính trị
của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, báo cáo "Hoàn
thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ
nhân dân, tiến tới CNXH" của đồng chí Trường
Chinh. ĐH còn thông qua Chính cương của
Đảng Lao Động Việt Nam (Đảng ra hoạt động
công khai và lấy tên này).
Đại hội đã phát triển đường lối kháng
chiến và đề ra những chính sách cụ thể để
đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng
lợi hoàn toàn và chuẩn bị những tiền đề đi lên

chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến thành
công.
Do sự phát triển và yêu cầu của sự
nghiệp cách mạng và kháng chiến, Đại hội
quyết định xây dựng ở mỗi nước Đông Dương
một Đảng Cộng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng
lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá
trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta.
Đường lối do Đại hội vạch ra đã đáp ứng yêu
cầu trước mắt của kháng chiến và yêu cầu lâu
dài của cách mạng, đồng thời đóng góp quý
báu vào kho tàng lý luận cách mạng nước ta.
Đại hội bầu ra BCH TƯ gồm 19 đồng
chí chính thức và 10 đồng chí dự khuyết.
Trong đó, Bộ chính trị có 7 đồng chí chính thức
và 1 dự khuyết. Đại hội đã bầu Chủ tịch Hồ Chí
Minh là Chủ tịch Đảng, bầu đồng chí Trường
Chinh làm Tổng bí thư.
Dưới ánh sáng của đường lối Đại hội
lần thứ II của Đảng và các nghị quyết hội nghị
Trung ương, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta
tiến hành cải cách ruộng đất ngay trong chiến
tranh, đẩy mạnh cuộc kháng chiến, giành
nhiều thắng lợi trên các chiến trường cả nước
trong chiến dịch Đông-Xuân mà đỉnh cao là
chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu,
đưa đến thắng lợi hội nghị Geneve, giải phóng
hoàn toàn miền Bắc, tạo tiền đề vững chắc để
tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân ở miền Nam.

lối cách mạng do đại hội vạch ra là: xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa
bình thống nhất nước nhà.
Đại hội đã tổng kết 30 năm lãnh đạo của
Đảng, nêu lên những bài học có ý nghĩa lý luận
và thực tiễn của cách mạng Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng. Đại hội đã phân tích kỹ
những đặc điểm của cách mạng Việt Nam và
quyết định đường lối cách mạng xã hội chủ
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc và đường lối cách mạng miền Nam nhằm
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đề
ra nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5
năm lần thứ nhất.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung
ương mới gồm 47 đồng chí và 31 ủy viên dự
khuyết.
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ
Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục giữ cương
vị Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu
làm Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đảng.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III

Đại hội diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 tại
Hà Nội.
Có 525 đại biểu chính thức và 51 đại
biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng
viên trong cả nước đã về dự Đại hội. Đường

Đại hội diễn ra từ ngày 14-20/12/1976
tại Hà Nội.
Tham dự đại hội có 1008 đại biểu chính
thức thay mặt cho 1.550.000 đảng viên của cả
hai miền đất nước, cùng với sự có mặt của
nhiều Đảng Cộng sản và các tổ chức quốc tế
khác.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam IV
diễn ra trong bối cảnh cuộc Kháng chiến chống
Mỹ đã đạt được thắng lợi. Hai miền Nam Bắc
thống nhất sau hơn 20 năm chia cắt từ Hiệp
định Geneve 1954 bằng việc hiệp thương của
hai nhà nước tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam từ
sau 30 tháng 4 năm 1975 là Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa và Cộng hoà Miền Nam Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá quyết
định chuyển cách mạng Việt Nam từ cách
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách
mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam sang thực
hiện cách mạng xã hội trên toàn đất nước. Từ
nhận định đó, Đại hội đề ra đường lối xây
dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước,
gồm: Đường lối chung cách mạng xã hội chủ
nghĩa và Đường lối xây dựng kinh tế trong thời
kì quá độ
ĐH thông qua Báo cáo Chính trị, Báo
cáo về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu
chủ yếu của kế hoạch 5 năm (1976-1980), Báo
cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa
đổi Điều lệ Đảng.
ĐH đổi tên Đảng Lao Động Việt Nam
thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
ĐH còn bổ sung Điều lệ Đảng, thay
chức danh Bí thư thứ nhất là TBT, bỏ chức
danh Chủ tịch Đảng. ĐH bầu BCH TƯ gồm
101 đồng chí chính thức, Bộ chính trị gồm 14
đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục làm TBT.
Đại hội tổng kết cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, đưa đất nước đi lên chủ
nghĩa xã hội.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V

Đại hội khẳng định: "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". Hai nhiệm vụ chiến lược đó quan
hệ mật thiết với nhau. Xây dựng chủ nghĩa xã
hội làm cho đất nước lớn mạnh về mọi mặt thì
mới có đủ sức đánh thắng mọi cuộc chiến
tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc Tổ
quốc. Ngược lại có tăng cường phòng thủ, bảo
vệ vững chắc Tổ quốc mới có điều kiện để xây
dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Đại hội lần thứ V của Đảng là kết quả
của một quá trình làm việc nghiêm túc, tập hợp
ý kiến của toàn Đảng để đề ra nhiệm vụ,
phương hướng... nhằm giải quyết những vấn
đề gay gắt nóng bỏng đang đặt ra của cách
mạng Việt Nam. Đại hội đánh dấu một bước
chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên
con đường đấu tranh "Tất cả vì Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân".
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng gồm 116 uỷ viên chính thức và 36
uỷ viên dự khuyết.
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ
Chính trị gồm 13 uỷ viên chính thức và 2 uỷ
viên dự khuyết.
Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Đại hội diễn ra từ ngày 27-31/3/1982.
Tham dự Đại hội có 1033 đại biểu thay
mặt 1.727.000 đảng viên hoạt động trong
35.146 đảng bộ cơ sở.
Đồng chí Trường Chinh đọc lời khai
mạc Đại hội. Đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng. Đồng chí Phạm Văn Đồng đọc Báo cáo
về nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đồng chí Lê Đức
Thọ đọc Báo cáo về xây dựng Đảng. Nhiều đại
biểu của Đại hội đã đọc tham luận, nhiều đại
biểu quốc tế và trong nước đọc lời chào mừng.

Đại hội diễn ra từ ngày 15-18/12/1986
tại thủ đô Hà Nội.
Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt
cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Uỷ viên Bộ
Chính trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng
chí Trường Chinh, Tổng Bí thư đọc Báo cáo
Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng. Đồng chí Võ Văn Kiệt - Ủy viên Bộ
Chính trị đọc Báo cáo về phương hướng, mục
tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 5
năm (1986-1990).
Đại hội đề xướng và lãnh đạo thành
công sự nghiệp Đổi mới. Đại hội VI đã đưa ra
quan điểm mới về cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa
trên 3 nguyên tắc: Nhất thiết phải theo quy luật
về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính
chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác
định bước đi và hình thức thích hợp. Phải xuất
phát từ thực tế của nước ta và là sự vận dụng
quan điểm của Lênin coi nền kinh tế có cơ cấu
nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ
quá độ. Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ
nghĩa phải xây dựng quan hệ sản xuất mới
trên cả 3 mặt xây dựng chế độ công hữu về tư
liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân
phối xã hội chủ nghĩa.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khoá VI gồm 124 uỷ viên chính
thức và 49 uỷ viên dự khuyết.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã
họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị,
Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được
bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng.
Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn
Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là
Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đại
hội cũng đã thông qua Chiến lược ổn định và
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000; Báo
cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng
(Điều lệ Đảng sửa đổi).
Đại hội một lần nữa khẳng định Đảng
Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai
cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và của cả dân tộc.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ
làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Đại hội VII có ý nghĩa cực kỳ quan
trọng, không chỉ quyết định những nhiệm vụ
chính trị nặng nề trước mắt, mà cả con đường,
bước đi của cách mạng nước ta trong những
thập niên tiếp theo. Đó là quyết tâm đẩy mạnh
công cuộc đổi mới toàn diện, kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con
đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã
lựa chọn.
ĐH đã bầu BCH T.Ư gồm 146 ủy viên,
bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên (Hội nghị BCH
T.Ư lần thứ 6 khóa VII tháng 11/1993 đã bầu
bổ sung thêm 4 ủy viên Bộ Chính trị).
Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng
Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại
Hà Nội.
Dự đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt
cho hơn 2.155.022 đảng viên trong cả nước.
Với nhiệm vụ "Tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới",
Đại hội VII là Đại hội của trí tuệ-đổi mới, dân
chủ-kỷ cương-đoàn kết; là Đại hội lần đầu tiên

Đại hội diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại
Hà Nội.
Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện
cho gần 2 triệu 130 nghìn đảng viên trong cả
nước.
Đại hội khẳng định: nước ta đã ra khỏi
khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số
mặt còn chưa vững chắc. Tổng kết chặng

đường 10 năm đổi mới, đại hội rút ra 6 bài học
chủ yếu.
Nhiệm vụ của đại hội là thực hiện đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá độ
lên CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN.
Đại hội "có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,
đánh dấu cột mốc phát triển mới trong tiến
trình phát triển của cách mạng nước ta". Đại
hội VIII của Đảng là Đại hội tiếp tục đổi mới vì
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì
hạnh phúc của nhân dân.
Đại hội đã bầu BCH T.Ư gồm 170 ủy
viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng
Bí thư (sau đó, tại Hội nghị BCHTƯ lần thứ 4
khóa VIII - tháng 12/1997, đồng chí Lê Khả
Phiêu đã được bầu làm Tổng Bí thư).

nhiệm vụ xây dựng Đảng ta ngang tầm với đòi
hỏi của dân tộc trong thời kỳ mới; sửa đổi, bổ
sung Điều lệ Đảng, bầu ra Ban Chấp hành
Trung ương mới.
Đại hội IX của Đảng có ý nghĩa trọng đại
mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội,
vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên
niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung
ương khoá IX gồm 150 uỷ viên.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành
Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 đồng
chí, Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. Đồng chí
Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X

Đại hội diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại
Hà Nội.
Tham dự ĐH có 1.168 đại biểu là những
đảng viên ưu tú được bầu từ các đại hội đảng
bộ trực thuộc, đại diện cho 2.479.719 đảng
viên trong toàn Đảng.
Đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên
Thường vụ Bộ Chính trị đọc diễn văn khai
mạc. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá
VIII về các văn kiện trình Đại hội IX.
Đại hội IX của Đảng đã đánh giá về
chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng Việt
Nam, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại
hội VIII, 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện
chiến lược kinh tế - xã hội, rút ra những bài
học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới, từ đó
phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra
chiến lược phát triển đất nước trong hai thập
kỷ đầu của thế kỷ XXI.
Đại hội IX có nhiệm vụ kiểm điểm sự
lãnh đạo của Đảng, đề ra phương hướng,

Đại hội diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại
Thủ đô Hà Nội.
Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt
cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
Đây là Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và
phát triển bền vững.
Chủ đề của Đại hội là: "Nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát
huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn
diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra
khỏi tình trạng kém phát triển".
Đại hội X của Đảng có nhiệm vụ nhìn
thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá
khách quan, toàn diện thành tựu và những yếu
kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài
học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội 5 năm (2001 – 2005), chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (20012010) và nhìn lại 20 năm đổi mới; từ đó tiếp
tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan

điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển đất nước 5 năm tới (2006-2010);
phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ
sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ
Đảng....
Đặc điểm của Đại hội X là không chỉ
nhìn lại 5 năm sau Đại hội IX mà còn tổng kết
cả 20 năm thực hiện đường lối đổi mới về mọi
mặt, trong đó có lĩnh vực đối ngoại. Đại hội đã
khẳng định đường lối đó "đúng đắn, sáng tạo,
phù hợp thực tiễn Việt Nam", vì vậy đã kế tục
đường lối, chính sách đối ngoại được khởi
xướng và kiên trì thực hiện trong suốt thời kỳ
đổi mới với một số sự "cập nhật" cho phù hợp
với tình hình mới. Đó là đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển;
chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa
đa dạng hóa các quan hệ quốc tế.
Một trong những quan điểm mới của
Đảng tại ĐH lần này là Đảng viên làm kinh tế
tư nhân không giới hạn về quy mô. Việc Đại
hội ra Nghị quyết cho phép Đảng viên của
Đảng được làm kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế
tư bản tư nhân là bước tiến quan trọng trong
nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam sau
20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong
thay đổi tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung
ương gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy
viên dự khuyết, với Bộ Chính trị gồm 14 thành
viên và Ban Bí thư có 8 thành viên.
Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại
làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá X.
Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ
Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban
Kiểm tra Trung ương Đảng khoá X.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Đại hội lần thứ XI của Đảng chính thức
diễn ra từ ngày 12 đến 19/01/2011 tại Trung
tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham
dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6
triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức
cơ sở Đảng.
Chủ đề Đại hội: "Tiếp tục nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,
phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh
toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để
đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước
công nghiệp theo hướng hiện đại".

Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận hoa
chúc mừng của người tiền nhiệm Nông Đức
Mạnh. Ảnh: AFP
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên
Bộ Chính trị (khóa X), Chủ tịch nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đọc Diễn văn khai
mạc Đại hội. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa X) trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại
hội XI của Đảng. Đồng chí Trương Tấn Sang,
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa X trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XI của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trúng cử
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI .

Trung tâm Thông tin
Đại học Quốc gia Hà Nội
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(3/2/1930), Đảng ta đã trải
qua 11 lần đại hội đại biểu
toàn quốc với 11 đồng chí Tổng Bí thư.
Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1. Trần Phú
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 01-051904. Quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ,
tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1922, Trần Phú đỗ đầu
kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học ở Huế,
được bổ về dạy trường Cao Xuân Dục ở
Vinh. Thời gian này Trần Phú cùng với các
giáo viên tiến bộ mở lớp dạy quốc ngữ ban
đêm cho thanh niên và công nhân nghèo.
Năm 1925, đồng chí tham gia thành
lập Hội Phục Việt (sau đổi thành Hưng Nam
rồi Tân Việt cách mạng Đảng). Tháng 07
năm 1926, đồng chí Trần Phú được cử
sang Quảng Châu để gặp các đồng chí lãnh
đạo Việt Nam thanh niên cách mạng đồng
chí hội, để bàn việc hợp nhất Hội thanh
niên với Tân Việt. Tại đây, đồng chí Trần
Phú được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và
được huấn luyện về chủ nghĩa Mác - Lênin
và về kinh nghiệm cách mạng xã hội chủ
nghĩa tháng Mười Nga.

Đồng chí Trần Phú

Đầu năm 1927, đồng chí được cử
sang học tại trường Đại học Phương Đông,
Liên Xô. Tháng 04-1930, đồng chí Trần Phú
về nước được bổ sung vào Ban chấp hành
Trung ương Đảng và được giao trách
nhiệm khởi thảo bản Luận cương chính trị
của Đảng. Bản luận cương này được Hội
nghị trung ương lần thứ nhất họp ở Hương
Cảng (Trung Quốc) tháng 10-1930 thông
qua. Cũng tại Hội nghị này đồng chí Trần
Phú được cử làm Tổng Bí thư của Đảng
cộng sản Đông Dương.
Sau Hội nghị đồng chí trở về nước tổ
chức lãnh đạo phong trào cách mạng trong
cả nước. Tháng 03-1931, chủ trì Hội nghị
trung ương lần thứ hai nhằm đấu tranh với
những tư tưởng lệch lạc trong Đảng và chủ
trương tập hợp lực lượng các đoàn thể
quần chúng: công hội, nông hội, phụ nữ,
thanh niên để đưa phong trào cách mạng
tiến lên.
Ngày 19-04-1931, do lời khai của
một tên phản bội, đồng chí Trần Phú bị
địch bắt tại Sài Gòn. Biết đây là Tổng Bí
thư của Đảng, bọn địch đã dùng đủ mọi
cực hình để tra tấn nhưng chúng đã không
thể nào khuất phục được người cộng sản
trẻ tuổi kiên cường này.
Tháng 08-1931, đồng chí lâm bệnh
nặng. Ngày 06-09-1931, đồng chí Trần Phú
qua đời. Trước khi mất, đồng chí Trần Phú
dặn lại các đồng chí của mình: " Hãy giữ
vững chí khí chiến đấu". Câu nói đó của
người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng mới
27 tuổi đời đã trở thành một vũ khí mà mỗi
người Việt Nam yêu nước mang theo để
xông vào quân thù, vượt qua những khó
khăn trên con đường cách mạng.

2. Lê Hồng Phong

Đồng chí Lê Hồng Phong
Đồng chí Lê Hồng Phong sinh năm
1902 (có tài liệu ghi 1900), quê ở xã Hưng
Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Sau khi đỗ bằng sơ học, đồng chí Lê Hồng
Phong làm thư ký cho một hiệu buôn của
người Hoa kiều tại Vinh. Ít lâu sau, đồng
chí Lê Hồng Phong được đồng chí Phạm
Hồng Thái, công nhân nhà máy Xi pha, giới
thiệu vào học nghề thợ máy. Hai đồng chí
đã vận động, giác ngộ công nhân đấu
tranh đòi quyền lợi.
Tháng 01-1924, đồng chí Lê Hồng
Phong và Phạm Hồng Thái sang Thái Lan
rồi sang Quảng Châu (Trung Quốc) cùng
với đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn
thành lập Tâm Tâm xã. Cuối năm 1924,
đồng chí được Nguyễn Ái Quốc huấn luyện
về chủ nghĩa Mác- Lênin và các kinh
nghiệm hoạt động quốc tế.. Sau khi tốt
nghiệp trường Quân sự Hoàng Phố, năm
1926 đồng chí được cử sang Liên Xô học
trường không quân. Lê Hồng Phong tham
gia Hồng quân Liên Xô và được phong
quân hàm trung tá. Tiếp đó, đồng chí được
vào học trường Đại học Phương Đông.
Năm 1932, tốt nghiệp được trở về Trung
Quốc, bắt mối liên lạc với trong nước và
thành lập Ban hải ngoại của Đảng.
Tháng 03-1935, Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ I của Đảng diễn ra tại Ma Cao
(Trung Quốc), đồng chí Lê Hồng Phong
được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
Tháng 07 - 1935, đồng chí đi dự Đại hội

Quốc tế cộng sản lần thứ VII và được cử
làm uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Quốc
tế cộng sản. Tại đây, đồng chí Lê Hồng
Phong đã gặp nữ đồng chí Nguyễn Thị
Minh Khai và hai người yêu nhau rồi cưới
nhau ở Trung Quốc.
Năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong
được cử về Việt Nam hoạt động với danh
nghĩa là đại diện của Quốc tế cộng sản bên
cạnh Trung ương Đảng cộng sản Đông
Dương. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ,
đồng chí đã viết một số sách giới thiệu Liên
Xô và phổ biến đường lối chủ trương của
Đảng chống chủ nghĩa phát xít.
Năm 1938, đồng chí bị đế quốc Pháp
bắt ở Sài Gòn và kết án 10 tháng tù. Mùa
thu năm 1939, hết hạn tù, bọn đế quốc
đưa đồng chí về làng quản thúc. Đồng chí
chưa kịp liên lạc với Đảng để thoát ly thì bị
bọn thực dân Pháp bắt giam lại ở Khám
Lớn Sài Gòn rồi đày ra Côn Đảo. Đồng chí
bị bọn cai ngục đánh đập tra khảo rất dã
man nhưng vẫn không chịu khai báo, một
lòng trung thành với Đảng.
Ngày 06-09-1942, đồng chí Lê Hồng Phong
đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Trước khi
trút hơi thở cuối cùng, đồng chí đã gắng
nói to lên nhắn với đồng chí nằm ở buồng
bên cạnh: " Xin chào tất cả các đồng chí.
Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng tới giờ
phút cuối cùng Lê Hồng Phong vẫn một
lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách
mạng". Cuộc đời hoạt động của Lê Hồng
Phong là biểu tượng cho lòng trung thành,
ý chí kiên cường, bất khuất của người cộng
sản.
3. Hà Huy Tập
Đồng chí Hà Huy Tập sinh năm 1902,
quê ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng, huyện
Cẩm Xuyên. Năm 1923, tốt nghiệp Cao
đẳng tiểu học ở Huế, đồng chí Hà Huy Tập
được bổ nhiệm về dạy ở thị xã Nha Trang,
rồi lại về dạy tại trường tiểu học Cao Xuân
Dục ở Vinh. Tại đây, đồng chí được giác
ngộ cách mạng.
Năm 1926, đồng chí Hà Huy Tập
tham gia Hội Phục Việt. Đồng chí hoạt

động tích cực trong phong trào đòi ân xá
cho cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan
Châu Trinh, tổ chức học quốc ngữ ban đêm
cho công nhân các nhà máy ở Vinh - Bến
Thủy. Vì thế, đồng chí Hà Huy Tập bị đổi đi
dạy ở Quỳ Châu. Đồng chí chống lại quyết
định nên đã bị cách chức.

Đồng chí Hà Huy Tập
Năm 1927, đồng chí Hà Huy Tập vào
hoạt động ở Nam Kỳ. Tháng 07-1928, đồng
chí được cử sang Quảng Châu (Trung
Quốc) bàn việc thống nhất Đảng. Sau đó,
đồng chí được giới thiệu sang học trường
Đại học Phương Đông của Quốc tế cộng
sản. Năm 1932, học xong, đồng chí tìm
cách về nước. Qua Pari, Hà Huy Tập bị
chính phủ Pháp trục xuất. Đồng chí sang Bỉ
rồi trở lại Liên Xô. Đầu năm 1934, Hà Huy
Tập về tới Ma Cao (Trung Quốc), đã cùng
với Lê Hồng Phong lập ra ban lãnh đạo
Đảng ở hải ngoại. Hà Huy Tập là người chủ
trì ban lãnh đạo này và chuẩn bị cho việc
triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ nhất của
Đảng vào tháng 03-1935.
Tháng 07-1936, đồng chí Hà Huy
Tập cùng với đồng chí Lê Hồng Phong triệu
tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
Đảng ở Thượng Hải (Trung Quốc) để bổ
sung nghị quyết của trung ương trước tình
hình mới. Tại hội nghị này, đồng chí Hà
Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư thay
đồng chí Lê Hồng Phong. Sau đó, đồng chí
trở về Sài Gòn cùng cơ quan Trung ương

Đảng trực tiếp chỉ đạo phong trào cách
mạng trong cả nước. Thời gian này, đồng
chí Hà Huy Tập viết sách báo giải thích
chính sách mới của Đảng, vạch mặt bọn
Tơrôtxkít phản cách mạng.
Ngày 14-07-1938, do một tên phản
bội chỉ điểm, đồng chí Hà Huy Tập bị địch
bắt và kết án tù. Hết hạn tù, bọn thực dân
trục xuất đồng chí về nguyên quán. Ngày
30-03-1940, đồng chí lại bị bắt, đưa vào
giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Sau cuộc khởi
nghĩa Nam Kỳ, ngày 25-08-1941, bọn
chúng buộc đồng chí vào tội "chịu trách
nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa này" và
tuyên bố xử tử hình. Trước toà, đồng chí
Hà Huy Tập đã trả lời: "Tôi chẳng có gì
phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục
hoạt động!"
Ngày 26-08-1941, đồng chí bị xử bắn
tại Hóc Môn (Gia Định) cùng với các đồng
chí Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn
Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu. Là một nhà
nho yêu nước theo cách mạng, đồng chí Hà
Huy Tập đã thể hiện nhân cách cao cả của
một người luôn trung thành với lý tưởng
cách mạng, chiến đấu hy sinh vì cuộc cách
mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất
nước. Đồng chí là một trong những nhà
hoạt động nổi tiếng góp phần không nhỏ
vào thành công của cuộc cách mạng tháng
Tám năm 1945.
4. Nguyễn Văn Cừ
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh 09-071912 ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện
Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tham gia cách
mạng từ khi còn là học sinh trường Bưởi.
Tháng 06-1929, đồng chí được kết nạp vào
Đông Dương cộng sản Đảng. Sau ngày
Đảng cộng sản Việt Nam thành lập,
Nguyễn Văn Cừ được phân công làm Bí thư
đặc khu Hòn Gia - Uông Bí. Năm 1932,
đồng chí bị địch bắt và đày ra Côn Đảo.
Năm 1936, phong trào đấu tranh của
nhân dân ta phát triển mạnh mẽ cùng với
thắng lợi của Mặt trận bình dân ở Pháp đã
buộc thực dân Pháp ở Đông Dương phải trả
lại tự do cho Nguyễn Văn Cừ. Ra tù, về Hà

Nội, đồng chí tiếp tục hoạt động cách
mạng. Nguyễn Văn Cừ được bầu vào Ban
thường vụ trung ương trong Hội nghị Ban
chấp hành Trung ương tháng 09-1937.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ
Tháng 03-1938, Ban chấp hành
Trung ương Đảng họp quyết định thành lập
Mặt trận thống nhất dân chủ. Cũng tại Hội
nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được
bầu làm Tổng Bí thư thay đồng chí Hà Huy
Tập. Sau đó, đồng chí vào hoạt động tại
Sài Gòn. Phong trào cách mạng lên cao,
địch theo dõi đồng chí rất sát, rồi chúng
trục xuất đồng chí ra khỏi Nam Bộ. Trở ra
Hà Nội, đồng chí chú trọng việc thành lập
Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương,
trực tiếp chỉ đạo báo chí công khai của
Đảng.
Mùa thu năm 1938, đồng chí Nguyễn
Văn Cừ vào Nam Kỳ cùng với thường vụ
trung ương đấu tranh chống bọn Tơrôtxkít
giả danh mác xít phá hoại cách mạng. Ký
tên Trí Cường, đồng chí viết tác phẩm Tự
chỉ trích - một tác phẩm có giá trị lớn về lý
luận và thực tiễn. Với tác phẩm này, đồng
chí đã có đóng góp quan trọng vào việc
củng cố sự nhất trí trong Đảng và tăng
cường ảnh hưởng, uy tín của Đảng trong
quần chúng nhân dân.
Giữa lúc phong trào cách mạng đang
phát triển mạnh mẽ thì ngày18-01-1940
Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt tại đường
Nguyễn Tấn Nghiêm, Sài Gòn. Biết đây là
Tổng bí thư của Đảng, bọn đế quốc đã
dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man nhất để

moi tài liệu. Trước sau đồng chí vẫn giữ
vững khí tiết của người cộng sản.
Ngày 28-08-1941, đồng chí Nguyễn
Văn Cừ bị thực dân pháp xử bắn tại pháp
trường Bà Điểm cùng một số đồng chí
khác.
5. Trường Chinh
Đồng chí Trường Chinh (tên thật là
Đặng Xuân Khu) sinh ngày 09-02-1907.
Đồng chí quê ở xã Xuân Hồng huyện Xuân
Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1927, đồng
chí gia nhập Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên. Cuối năm 1936, đồng chí là đại
biểu của Đảng cộng sản Đông Dương trong
Ủy ban Mặt trận dân chủ Bắc Kỳ. Năm
1940, đồng chí là chủ bút báo Giải Phóng.
Tại Hội nghị lần thứ bảy, đồng chí
được cử vào Ban chấp hành trung ương
Đảng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám
tháng 05-1941, đồng chí Trường Chinh
được cử làm Tổng bí thư của Đảng. Đêm
ngày 09-03-1945, đồng chí chủ trì Hội nghị
Thường vụ Trung ương mở rộng, ra chỉ thị
Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của
chúng ta.

Đồng chí Trường Chinh
Vào tháng 02-1951, tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng
chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí
thư Ban chấp hành trung ương Đảng lao
động Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Ban
Chấp hành Trung ương được bầu họp

chính thức trong một Đại hội đại biểu toàn
quốc.
Năm 1958, đồng chí Trường Chinh
làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ
nhiệm Uỷ ban khoa học Nhà nước. Năm
1976, đồng chí được bầu làm chủ tịch Ủy
ban dự thảo hiến pháp của Quốc hội. Ngày
17-07-1986, Ban chấp hành trung ương
Đảng họp phiên đặc biệt, đồng chí Trường
Chinh được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư
thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10-071986.
Tháng 12 -1986, tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí
được suy tôn làm cố vấn Ban chấp hành
Trung ương Đảng.
Đồng chí Trường Chinh qua đời ngày
30-09-1988. Đồng chí đã được Nhà nước
tặng Huân chương Sao vàng và nhiều huân
chương cao quý khác.
6. Lê Duẩn
Đồng chí Lê Duẩn (tên thật là Lê Văn
Nhuận) sinh ngày 07-04-1907. Đồng chí
quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong,
tỉnh Quảng Trị. Năm 1928, đồng chí tham
gia Việt Nam thanh niên cách mạng đồng
chí hội. Năm 1930, đồng chí là một trong
những đảng viên đầu tiên của Đảng cộng
sản Đông Dương.
Năm 1937, đồng chí giữ chức Bí thư
xứ ủy Trung Kỳ. Năm 1940, đồng chí bị
địch bắt và kết án 10 năm tù. Năm 1946,
đồng chí ra Hà Nội. Cuối năm 1946, Trung
ương cử đồng chí vào lãnh đạo cuộc kháng
chiến ở Nam Bộ.

Từ 1954-1957, đồng chí ở lại miền
Nam lãnh đạo phong trào cách mạng. Năm
1957, đồng chí được điều ra trung ương
công tác. Năm 1960, tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí
Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban
chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt
Nam. Năm 1978, đồng chí làm Bí thư Quân
uỷ trung ương.
Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí
được bầu làm Tổng Bí thư ban chấp hành
Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Tháng 03-1982, tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí Lê Duẩn
tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban
chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt
Nam.
Ngày 10-07-1986, đồng chí Lê Duẩn
từ trần. Đồng chí đã được tặng thưởng
Huân chương Sao vàng và nhiều huân
chương cao quý khác.
7. Nguyễn Văn Linh

Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Đồng chí Lê Duẩn

Đồng chí Nguyễn Văn Linh (tên thật
là Nguyễn Văn Cúc) sinh ngày 01-07-1915.
Đồng chí quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên
Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 1929, đồng chí
tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên lãnh đạo. Ngày 0105-1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, bị
kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo.
Năm 1936, đồng chí được trả tự do.

Năm 1936, đồng chí được kết nạp
vào Đảng cộng sản Đông Dương, hoạt
động ở Hải Phòng và Hà Nội. Năm 1939,
đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ
thành phố Sài Gòn, sau đó được Đảng điều
ra Trung Kỳ để lập lại xứ ủy Trung Kỳ. Năm
1941, đồng chí Nguyễn Văn Linh bị bắt ở
Vinh, bị kết án 5 năm tù và bị đày ra Côn
Đảo.
Năm 1945, đồng chí hoạt động ở
miền Tây, Sài Gòn - Chợ Lớn với cương vị
Bí thư Thành uỷ, Bí thư đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1949-1960, đồng chí là Uỷ
viên và quyền Bí thư xứ uỷ Nam Bộ. Năm
1960, tại Đại hội Đảng lần thứ III, đồng chí
được bầu vào Ban Chấp hành trung ương
Đảng, làm Bí thư, Phó Bí thư Trung ương
cục miền Nam.
Năm 1976, đồng chí giữ chức vụ Bí
thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IV, đồng chí Nguyễn Văn Linh
được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ
chức Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa
của trung ương, Trưởng ban Dân vận và
Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công
đoàn Việt Nam đến năm 1980.
Năm 1981, đồng chí làm Bí thư
Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Năm
1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
V, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành
Trung ương Đảng. Năm 1985, đồng chí
được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu
vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành uỷ
Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí
Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí
thư ban chấp hành trung ương Đảng cộng
sản Việt Nam kiêm chức Bí thư Đảng uỷ
quân sự trung ương (năm 1987).
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VII của Đảng (tháng 06-1991) và Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của
Đảng (tháng 07-1996), đồng chí được tôn

vinh làm cố vấn Ban chấp hành Trung
ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 27-04-1998, đồng chí Nguyễn
Văn Linh tạ thế để lại niềm tiếc thương vô
hạn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn thể
nhân dân. Đồng chí đã được tặng thưởng
huân chương Sao vàng và nhiều Huân
chương cao quý khác.
8. Đỗ Mười

Đồng chí Đỗ Mười
Đồng chí Đỗ Mười (tên thật là
Nguyễn Duy Cống) sinh ngày 02-02-1917.
Quê ở Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì,
thành phố Hà Nội. Năm 1936, đồng chí
tham gia phong trào mặt trận bình dân.
Năm 1936, đồng chí gia nhập Đảng cộng
sản Đông Dương. Năm 1941, đồng chí bị
địch bắt và kết án 10 năm tù giam tại Hoả
Lò, Hà Nội. Tháng 03-1945, đồng chí vượt
ngục tiếp tục hoạt động cách mạng, tham
gia Tỉnh uỷ Hà Đông, trực tiếp lãnh đạo
cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở
Hà Đông.
Sau Cách mạng tháng Tám năm
1945, đồng chí Đỗ Mười giữ chức Bí thư
Tỉnh uỷ Hà Đông. Từ năm 1946 đến 1954,
đồng chí giữ các chức vụ sau: Bí thư Tỉnh
uỷ Hà Nam; Bí thư kiêm Chủ tịch Uỷ ban
kháng chiến hành chính Nam Định; Khu uỷ
viên khu III kiêm Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình;
Phó Bí thư Liên khu uỷ III kiêm Phó chủ
tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên
khu III; Chính uỷ Bộ tư lệnh Khu tả ngạn
sông Hồng.

Sau cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược 1954, đồng chí Đỗ
Mười giữ chức Bí thư Thành uỷ kiêm Chủ
tịch Uỷ ban Quân chính thành phố Hải
Phòng. Tháng 03-1955, đồng chí được bổ
sung làm uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành
trung ương Đảng khóa II. Năm 1960, tại
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III đồng
chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng. Từ năm 1956-1973, đồng chí
Đỗ Mười được bổ nhiệm làm Thứ trưởng
rồi Bộ trưởng Bộ Nội thương; Chủ nhiệm
Uỷ ban vật giá Nhà nước; Trưởng phái
đoàn Thanh tra Chính phủ; Phó Thủ tướng
Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiến
thiết cơ bản Nhà nước; Phó Thủ tướng
Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ xây dựng.
Đất nước thống nhất, tháng 121976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
IV, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành
Trung ương Đảng và uỷ viên dự khuyết Bộ
Chính trị; tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng
Chính phủ. Tháng 07-1981, đồng chí Đỗ
Mười giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng. Tháng 03-1982, tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu
vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, uỷ
viên Bộ Chính trị. Năm 1986, tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được
bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng,
uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí
thư. Tháng 06-1986, đồng chí được Quốc
hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Tháng 06-1991, tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII, đồng chí được bầu
lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
uỷ viên Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng
06-1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
VIII, đồng chí tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí
thư Ban Chấp hành trung ương Đảng.
Tháng 12-1997, tại Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành trung ương Đảng khóa VIII,
đồng chí Đỗ Mười được suy tôn làm cố vấn
Ban Chấp hành trung ương Đảng.

9. Lê Khả Phiêu
Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 2712-1931. Quê ở xã Đông Khê, huyện Đông
Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 19-06-1949,
đồng chí gia nhập Đảng cộng sản Đông
Dương. Đồng chí Lê Khả Phiêu là cán bộ
trưởng thành từ cơ sở và từ trong quân
đội. Trong các cuộc kháng chiến đã trực
tiếp tham gia chiến đấu và chỉ huy chiến
đấu liên tục ở các chiến trường Bắc - Trung
- Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn.
Từ năm 1964-1993, đồng chí đã đảm
nhận các chức vụ: Chính uỷ kiêm Trung
đoàn trưởng; Phó chủ nhiệm Chính trị
Quân khu Trị Thiên; Chủ nhiệm chính trị
Quân đoàn 2; Phó Chính uỷ kiêm chủ
nhiệm chính trị Quân khu 9; Phó Bí thư
Quân khu uỷ Quân khu 9; Thiếu tướng,
Chủ nhiệm chính trị, Phó tư lệnh chính trị
Mặt trận 719; Trung tướng, Phó Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị; Thượng tướng, Chủ
nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân
dân Việt Nam.

Đồng chí Lê Khả Phiêu
Năm 1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần VII của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu
được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương
Đảng. Tháng 06-1992, tại Hội nghị Ban
Chấp hành trung ương Đảng lần thứ ba,
khóa VII, đồng chí được bầu vào Ban Bí
thư, sau đó được phân công Thường trực
Ban Bí thư. Tháng 01-1994, đồng chí được
bầu vào Bộ Chính trị. Năm 1996, tại Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, đồng chí
Lê Khả Phiêu được bầu vào Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, uỷ viên Thường vụ,
Thường trực Bộ Chính trị.
Ngày 26-12-1997, tại Hội nghị lần
thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng
khoá VIII, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu
làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung
ương Đảng.
10. Nông Đức Mạnh
Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày
11-09-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí xuất thân trong gia
đình nông dân dân tộc Tày, bản thân là
công nhân lâm nghiệp. Đồng chí tham gia
cách mạng năm 1958 và được kết nạp vào
Đảng năm 1963.
Năm 1958-1961, đồng chí học trung
cấp nông lâm trung ương. Năm 1962-1963,
đồng chí là công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật
viên điều tra trong Ty lâm nghiệp Bắc Kạn.
Từ năm 1963-1965, đồng chí làm đội phó
đội khai thác gỗ Bạch Thông. Năm 19651966, đồng chí học tiếng Nga tại trường
ngoại ngữ Hà Nội. Từ 1966-1971, đồng chí
là sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lêningrát,
Liên Xô.

Đồng chí Nông Đức Mạnh
Năm 1972, trở về nước, đồng chí
được phân công làm Phó Ban thanh tra Ty
lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. Năm 1973-1974,
đồng chí làm Giám đốc Lâm trường Phú
Lương, Bắc Thái. Từ 1974-1976, đồng chí
được cử đi học tại Trường Đảng cao cấp
Nguyễn Ái Quốc.
Năm 1976-1980, về Bắc Thái, đồng
chí là Tỉnh uỷ viên, Phó Ty lâm nghiệp tỉnh

Bắc Thái kiêm chủ nhiệm Công ty xây dựng
lâm nghiệp rồi trưởng Ty lâm nghiệp tỉnh
Bắc Thái. Từ 1980-1983, đồng chí là Tỉnh
uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Bắc Thái. Từ 1984-10/1986, đồng chí làm
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh Bắc Thái. Từ tháng 11/1986 02/1989, đồng chí làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc
Thái.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VI của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh
được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban chấp
hành trung ương Đảng. Tháng 03-1989,
đồng chí được phân công làm Trưởng ban
dân tộc trung ương. Tháng 11-1989, đồng
chí được bầu bổ sung Đại biểu Quốc hội
khoá VIII và được bầu làm Phó chủ tịch
Hội đồng dân tộc của Quốc hội.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VII của Đảng, đồng chí được bầu vào
Ban chấp hành Trung ương Đảng và được
trung ương bầu vào Bộ chính trị. Tháng 091992, đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội khóa
IX. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban
chấp hành Trung ương Đảng, được trung
ương bầu vào Bộ chính trị.
Tháng 09-1997, đồng chí giữ cương
vị Chủ tịch Quốc hội khoá X và được phân
công làm thường vụ Bộ chính trị vào tháng
01-1998.
Tháng 04-2001, tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí Nông
Đức Mạnh được trung ương bầu làm Tổng
Bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm
2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
X của Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp
tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng.
11. Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh
ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông
Hội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.
Từ năm 1957 đến năm 1963, là học sinh
trường cấp II rồi cấp III Nguyễn Gia Thiều
huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) Hà
Nội.

Năm 1963, học Khoa Văn, trường Đại
học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp bằng Cử
nhân Văn chương. Năm 1967, đồng chí vào
Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, công tác
tại tạp chí Học tập (tiền thân của tạp chí
Cộng sản. Năm 1973, đồng chí được cử đi
học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị
tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Năm 1981, đồng chí được cử sang
Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo
vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội Liên Xô (thuộc Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô).
Tháng 8 năm 1983, đồng chí về
nước, tiếp tục công tác ở Ban Xây dựng
Đảng của tạp chí Cộng sản. Được đề bạt
làm Phó trưởng ban (tháng 10 năm 1983),
Trưởng ban (tháng 9 năm 1987), Uỷ viên
Ban biên tập (tháng 3 năm 1989), Phó tổng
biên tập (tháng 5 năm 1990) rồi Tổng biên
tập tạp chí Cộng sản (tháng 8 năm 1991).
Năm 1992, đồng chí được phong học hàm
Phó giáo sư và 10 năm sau (2002) được
phong học hàm Giáo sư. Từ ngày 20 đến
ngày 25 tháng 1 năm 1994, tại Hội nghị đại
biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng
Cộng sản Việt Nam, họp tại Hà Nội, đồng
chí được bầu bổ sung vào Ban chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa
VII. Tháng 8 năm 1996, đồng chí làm Phó

bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm, phụ trách
công tác tuyên giáo của Thành ủy.
Tháng 2 năm 1998, đồng chí được
phân công phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương. Hiệu phó trường Đại học
KHXH và Nhân Văn.
Từ tháng 8 năm 1999 cho tới hết
nhiệm kì của Đại hội VIII, đồng chí tham
gia Thường trực Bộ Chính trị của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa VIII; trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn
Văn kiện Đại hội IX của Đảng.
Tháng 1 năm 2000, đồng chí làm Bí
thư Thành uỷ Hà Nội. Tháng 11 năm 2001,
đồng chí kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý
luận Trung ương, phụ trách công tác lý
luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, đồng chí
trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm
đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn kiện Đại
hội X của Đảng.
Ngày 26 tháng 6 năm 2006, đồng chí
đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội thay
đồng chí Nguyễn Văn An.
Tại kì họp đầu tiên của Quốc hội
khóa XII, đồng chí tái đắc cử chức Chủ tịch
Quốc hội.
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam
XI, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam từ ngày 19 tháng 1 năm 2011. Đồng
chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều nỗ lực
trong công tác chỉnh đốn Đảng, tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng, như việc đề
ra Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”.
Infonet – Báo điện tử của Bộ Thông tin
và Truyền thông.

Đ

ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II
của Đảng được tiến hành trong điều
kiện Liên Xô lớn mạnh vượt bậc về
mọi mặt, các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu
bước vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho
chủ nghĩa xã hội. Mỹ tăng cường giúp đỡ Pháp và
can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông
Dương. Ở trong nước, nhân dân ta đã giành được
nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Sau Chiến
dịch Biên giới 1950, thế và lực của cuộc chiến
tranh nhân dân phát triển vượt bậc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội
lần thứ II của Đảng ở căn cứ địa Tuyên Quang.
Ảnh tư liệu
Điều kiện lịch sử đã đặt ra cho Đảng ta các
yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách
mạng Việt Nam, đưa cuộc kháng chiến đến thắng
lợi, Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, họp từ ngày
11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm
Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Về dự Đại hội có 158 đại
biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt
cho hơn 760 nghìn đảng viên.
Đây là Đại hội Đảng được tổ chức lần đầu tiên
trong nước trong điều kiện mới: Sự hình thành và
lớn mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là
sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
(năm 1949) đã làm thay đổi căn bản tương quan
lực lượng trên trường quốc tế có lợi cho hòa bình
và cách mạng. Cuộc kháng chiến của nhân dân ba
nước Đông Dương đã giành được những thắng lợi
quan trọng. Lợi dụng tình thế khó khăn của thực
dân Pháp, đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông
Dương, vừa giúp đỡ Pháp, vừa tìm cơ hội để hất
cẳng Pháp. Thực tiễn của cuộc kháng chiến đang
đòi hỏi Đảng phải ra công khai để lãnh đạo kháng
chiến.
Theo sáng kiến của những người cộng sản
Việt Nam được những người cộng sản Lào và

Cam-pu-chia nhất trí tán thành, Đại hội quyết định:
do nhu cầu kháng chiến, giai cấp công nhân và
nhân dân mỗi nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
cần có một đảng riêng. Ở Việt Nam, Đảng ra hoạt
động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt
Nam.
Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo
Chính trị và Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam
do Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường
Chinh trình bày; Báo cáo về tổ chức và Điều lệ
Đảng do đồng chí Lê Văn Lương trình bày, cùng
những báo cáo quan trọng khác.
Báo cáo Chính trị tổng kết phong trào cách
mạng thế giới và cách mạng Việt Nam trong nửa
đầu thế kỷ 20, dự báo triển vọng của nửa thế kỷ
sau; rút ra những bài học kinh nghiệm trong 21
năm hoạt động của Đảng. Báo cáo vạch rõ nhiệm
vụ chủ yếu trước mắt là tiêu diệt thực dân Pháp và
đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập, thống
nhất hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. Để hoàn
thành nhiệm vụ đó, Đảng phải đề ra những chính
sách và biện pháp tích cực: Tăng cường lực lượng
vũ trang, củng cố các đoàn thể quần chúng, đẩy
mạnh thi đua ái quốc, mở rộng khối đại đoàn kết
dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế; đẩy mạnh
công tác xây dựng Đảng Lao động Việt Nam thành
“một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch,
cách mạng triệt để” để lãnh đạo đưa kháng chiến
đến thắng lợi.
Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do
đồng chí Trường Chinh trình bày, nêu rõ đường lối
cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân tiến lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nội dung cơ bản của báo
cáo được phản ánh trong Chính cương của Đảng
Lao động Việt Nam được Đại hội thông qua. Báo
cáo vạch ra 12 chính sách của Đảng trong cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Báo cáo đã bổ
sung, hoàn chỉnh và phát triển lý luận của Đảng ta
về cách mạng dân tộc dân chủ do giai cấp công
nhân lãnh đạo, tiến hành trong điều kiện một nước
thuộc địa, nửa phong kiến, của một dân tộc có
truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, hàng
nghìn năm chống xâm lược.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương
gồm 19 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự
khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ
Chính trị và Ban Bí thư. Đồng chí Hồ Chí Minh
được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Đảng,
đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí
thư.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II đánh
dấu sự trưởng thành của Đảng ta về mọi mặt, đáp
ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn để đưa cuộc
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Báo Nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ở Thủ
đô Hà Nội. Ảnh tư liệu
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của
Đảng họp từ ngày 5 đến 10-9-1960 tại Thủ đô Hà
Nội. Dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51
đại biểu dự khuyết, thay mặt hơn 500 nghìn đảng
viên. Trong lời khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã khái quát lịch sử 30 năm đấu tranh của
Đảng, đề ra nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam
và nêu rõ: “Đại hội lần này là đại hội xây dựng
CNXH ở miền bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất
nước nhà”. Đại hội xác định nhiệm vụ chung của cả
nước là tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết
đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng
xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, đồng thời đẩy mạnh
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam,
thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và
dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đại hội
chỉ rõ nhiệm vụ cách mạng XHCN ở miền bắc là
nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của
toàn bộ cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống
nhất nước nhà của nhân dân ta.
Đại hội nêu rõ “Công cuộc cách mạng xã hội
chủ nghĩa ở miền bắc phải là một quá trình cải biến
cách mạng về mọi mặt nhằm đưa miền bắc từ nền
kinh tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thể về tư liệu sản
xuất tiến lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên
sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể, từ chế độ sản
xuất nhỏ tiến lên chế độ sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa, từ tình trạng kinh tế phân tán và lạc hậu, xây
dựng thành một nền kinh tế cân đối và hiện đại, làm
cho miền bắc tiến bộ mau chóng, thành cơ sở ngày
càng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất
nước nhà”.
Đại hội xác định đường lối chung trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền bắc là đoàn
kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn

và truyền thống chiến đấu anh dũng, lao động cần
cù của nhân dân ta, đồng thời tăng cường đoàn kết
với các nước xã hội chủ nghĩa, đưa miền bắc tiến
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã
hội; Xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc ở miền
bắc và củng cố miền bắc thành cơ sở vững mạnh
cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất
nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội chủ
nghĩa, bảo vệ hòa bình ở Đông - Nam Á và trên thế
giới. Muốn đạt mục tiêu ấy, phải sử dụng chính
quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của
chuyên chính vô sản để thực hiện cải tạo xã hội chủ
nghĩa đối với công - nông nghiệp, thủ công nghiệp,
thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư
doanh; phát triển thành phần kinh tế quốc doanh,
thực hiện công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng
thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp
nhẹ; đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư
tưởng, văn hóa và kỹ thuật, biến nước ta thành một
nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp hiện đại,
nông nghiệp hiện đại, văn hóa, khoa học tiên tiến.
Đại hội xác định cách mạng miền nam có vị
trí rất quan trọng, quyết định trực tiếp sự nghiệp
giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc
Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình thống nhất
nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ
nhân dân trong cả nước. Nhiệm vụ cơ bản của cách
mạng miền nam là giải phóng miền nam khỏi ách
thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc
lập dân tộc và người cày có ruộng.
Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng
miền nam là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh
chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ
tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm, tay sai của đế
quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hợp dân
tộc dân chủ ở miền nam, thực hiện độc lập dân tộc,
các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân
dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước
nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp
phần bảo vệ hòa bình ở Đông - Nam Á và trên thế
giới.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương
(BCH T.Ư) gồm 78 đồng chí, trong đó 47 Ủy viên
chính thức và 31 Ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ
Chí Minh được bầu tiếp tục làm Chủ tịch Đảng;
đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất
BCH T.Ư Đảng.
BÁO NHÂN DÂN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đã
hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu
sắc và triệt để, mở ra thời kỳ mới của sự
nghiệp cách mạng nước ta trên con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại
thủ đô Hà Nội.
Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt
cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Uỷ viên Bộ
Chính trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư
đọc Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng.
Đồng chí Võ Văn Kiệt - Uỷ viên Bộ
Chính trị đọc Báo cáo về phương hướng, mục
tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 5
năm (1986-1990).

Đại hội đề xướng và lãnh đạo thành
công sự nghiệp Đổi mới. Đại hội VI đã đưa ra
quan điểm mới về cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa
trên 3 nguyên tắc:
- Nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp
giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ
của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và
hình thức thích hợp.
- Phải xuất phát từ thực tế của nước ta và là
sự vận dụng quan điểm của Lênin coi nền kinh
tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc
trưng của thời kỳ quá độ.
- Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa
phải xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cả 3
mặt xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản
xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối xã
hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khoá VI gồm 124 uỷ viên chính
thức và 49 uỷ viên dự khuyết.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã
họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị,
Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được
bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng.
Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn
Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là
Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
* Đường lối đổi mới
Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới
công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần
cách mạng và khoa học. Đại hội nhận định:
Năm năm qua là một đoạn đường đầy thử
thách đối với Đảng và nhân dân ta. Cách mạng
nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong
nước có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng
có nhiều khó khăn phức tạp. Thực hiện những
nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội thứ V đề ra,
nhân dân ta đã anh dũng phấn đấu đạt được
những thành tựu quan trọng trong công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội, giành những thắng
lợi to lớn trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
và làm nghĩa vụ quốc tế. Đại hội cũng nhận rõ:
Tình hình kinh tế - xã hội đang có những khó
khăn gay gắt; sản xuất tăng chậm; hiệu quả
sản xuất và đầu tư thấp; phân phối lưu thông
có nhiều rối ren; những mất cân đối lớn trong
nền kinh tế chậm được thu hẹp; quan hệ sản
xuất xã hội chủ nghĩa chậm được củng cố; đời
sống nhân dân lao động còn nhiều khó khăn…
Nhìn chung, chúng ta chưa thực hiện được
mục tiêu tổng quát do Đại hội lần thứ V đề ra là
về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn
định đời sống nhân dân.
Về nguyên nhân dẫn đến tình hình trên,
Đại hội nhấn mạnh trong những năm qua việc
nhìn nhận, đánh giá tình hình cụ thể về các
mặt kinh tế, xã hội của đất nước đã có nhiều
thiếu sót. Do vậy đã dẫn đến nhiều sai lầm
“trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo xã hội
chủ nghĩa và quản lý kinh tế”. Đại hội thẳng
thắn cho rằng: “Những sai lầm nói trên là
những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ
trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo
chiến lược và tổ chức thực hiện”, đặc biệt là

bệnh chủ quan duy ý chí, lạc hậu về nhận thức
lý luận.
Từ thực tiễn, Đại hội nêu lên những bài
học quan trọng. Một là, trong toàn bộ hoạt
động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng
“lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền
làm chủ của nhân dân lao động. Hai là, Đảng
phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng
và hành động theo quy luật khách quan. Năng
lực nhận thức và hành động theo quy luật
khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng. Ba là, phải biết kết hợp
sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời
đại trong điều kiện mới. Bốn là, phải xây dựng
Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một
Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình
đất nước, tự phê bình về những sai lầm khuyết
điểm, đổi mới tư lý luận trải qua nhiều tìm tòi,
khảo nghiệm từ thực tiễn, Đại hội đề ra đường
lối đổi mới.
- Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế (cơ cấu
công – nông nghiệp; cơ cấu nội bộ ngành nông
nghiệp; ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ
công nghiệp; công nghiệp nặng và kết cấu hạ
tầng; cơ cấu kinh tế huyện).
- Thực hiện ba chương trình kinh tế bao gồm
chương trình lương thực, thực phẩm; chương
trình hàng tiêu dùng; chương trình hàng xuất
khẩu.
- Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội
chủ nghĩa, sử dụng và cải tạo đúng đắn các
thành phần kinh tế.
Đại hội VI đã đưa ra quan điểm mới về
cải tạo xã hội chủ nghĩa dựa trên 3 nguyên tắc:
Nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp
giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ
của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và
hình thức thích hợp. Phải xuất phát từ thực tế
của nước ta và là sự vận dụng quan điểm của
Lênin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành
phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ.
Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa phải
xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cả 3 mặt
xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất,
chế độ quản lý và chế độ phân phối xã hội chủ
nghĩa.
Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm
vụ xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã
hội chủ nghĩa, sử dụng và cải tạo các thành
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa; thành phần kinh
tế phi xã hội chủ nghĩa; kinh tế tư bản tư nhân;
kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc. Đổi mới cơ chế

quản lý kinh tế, chính sách xã hội, kế hoạch
hoá dân số và giải quyết việc làm cho người
lao động. Chăm lo đáp ứng các nhu cầu giáo
dục, văn hoá, bảo vệ và tăng cường sức khỏe
của nhân dân. Trên lĩnh vực đối ngoại nhiệm
vụ của Đảng và Nhà nước ta là ra sức kết hợp
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phấn
đấu giữ vững hoà bình ở Đông Dương, góp
phần tích cực giữ vững hoà bình ở Đông Nam
Á và trên thế giới, tăng cường quan hệ hữu
nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các
nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tranh
thủ điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,
đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu
tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình,
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể
của nhân dân lao động vừa là mục tiêu, vừa là
động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở
nước ta. Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm
chủ, Nhà nước quản lý đã được Đại hội lần
thứ VI xác định là “cơ chế chung trong quản lý
toàn bộ xã hội”. Phương thức vận động quần
chúng phải được đổi mới theo khẩu hiệu: Dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đó là nền
nếp hàng ngày của xã hội mới, thể hiện chế độ
nhân dân lao động tự quản lý nhà nước của
mình.
* Báo cáo Chính trị chỉ rõ 6 nhiệm vụ chủ
yếu của bộ máy Nhà nước và nhiệm vụ
công tác xây dựng Đảng.
- Thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng
thành pháp luật, chính sách cụ thể.
- Xây dựng chiến lược kinh tế- xã hội và cụ thể
hoá chiến lược đó thành những kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội.
- Quản lý hành chính – xã hội và hành chính
kinh tế, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội
trong toàn xã hội theo kế hoạch, giữ vững
pháp luật, kỷ cương nhà nước và trật tự xã
hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Nhà
nước, phát hiện những mất cân đối và đề ra
những biện pháp để khắc phục.
- Thực hiện quy chế làm việc khoa học có hiệu
suất cao.
- Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có chất lượng
cao, với đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị,
có năng lực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế,
quản lý xã hội.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 11/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng
thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
chủ trì Hội nghị.
Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng sẽ thảo luận và thông qua chủ trương ký
kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP);
tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và
chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII, thông
qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký,
Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai
mạc Hội nghị lần thứ 13 ngày 14/12/2015. Ảnh: Trí
Dũng – TTXVN
Trình Trung ương việc chuẩn bị ký kết Hiệp định
TPP
Về việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái
Bình Dương (TPP), sau hơn 5 năm đàm phán với 30
phiên làm việc cấp chuyên gia và hơn 10 cuộc đàm
phán cấp bộ trưởng, ngày 5/10/2015, Việt Nam và 11
nước Châu Á Thái Bình Dương đã chính thức tuyên
bố kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái
Bình Dương - một hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới, có yêu cầu cao hơn nhiều so với các hiệp định
thương mại tự do đã ký kết trước đây, có phạm vi
điều chỉnh rộng lớn, bao gồm không chỉ các vấn đề
thương mại và đầu tư, mà còn nhiều vấn đề liên quan
như: Lao động - công đoàn; môi trường; doanh
nghiệp nhà nước; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ... Đây
được xem là một hiệp định mà các nước tham gia,
nhất là cộng đồng các doanh nghiệp và người lao
động đặc biệt quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng lớn.
Tại hội nghị này, Bộ Chính trị trình Trung
ương về việc chuẩn bị ký kết Hiệp định TPP để trình
Trung ương xem xét, quyết định
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một số nội dung để
Trung ương thảo luận. Tổng Bí thư đề nghị các đồng
chí Trung ương nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về
kết quả đàm phán; phân tích, đánh giá tác động khi
tham gia TPP; nêu rõ những tác động tổng thể cũng
như cụ thể về chính trị và an ninh quốc gia, những

thuận lợi và thời cơ, các khó khăn và thách thức;
những vấn đề đặt ra liên quan đến điều chỉnh luật
pháp, chính sách, biện pháp như nêu trong Báo cáo
và Tờ trình của Bộ Chính trị; đồng thời cho chủ
trương về việc chính thức ký kết Hiệp định; chuẩn bị
trình Quốc hội phê duyệt theo đúng quy định của
pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch,
Chương trình hành động thực thi Hiệp định, đáp ứng
được mục tiêu, yêu cầu đề ra, vì lợi ích của quốc gia,
dân tộc.
Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự
Tại Hội nghị Trung ương 12 và Hội nghị Trung
ương 13 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã
quyết định những nội dung quan trọng của công tác
nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bao
gồm: Việc đề cử các đồng chí mới tham gia lần đầu
(cả chính thức và dự khuyết); đề cử các đồng chí Ủy
viên Trung ương khóa XI tái cử khóa XII và đề cử
nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.
Đồng thời, tại Hội nghị Trung ương 13, các đồng chí
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI đã viết phiếu giới
thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư
khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử
vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và
Nhà nước.
Sau Hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở kết
quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến
giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban
Bí thư khóa XI, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã
thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân
sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII bao gồm các đồng chí
Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu
chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp “đặc
biệt” tái cử khóa XII.
Tiếp thu ý kiến của Trung ương tại Hội nghị
Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị
cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị
giới thiệu thêm một số đồng chí Ủy viên Trung ương
khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu Tờ trình
của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng
góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII;
đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh
đạo chủ chốt khóa XII.
Tại Hội nghị lần này, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ
Chính trị cũng sẽ trình Trung ương dự kiến danh sách
Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách
đại biểu của Đại hội XII của Đảng, đề nghị Trung
ương cho ý kiến, thông qua để trình Đại hội XII của
Đảng xem xét, quyết định.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị
Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng;
bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục
chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.
Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương nêu
cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và
đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến
để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra.
Nguyễn Sự - Hương Thủy (TTXVN)

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/2016
tại Hà Nội, trong đó khai mạc chính thức vào
ngày 21/1/2016.
Tại hội nghị Trung ương 13 diễn ra từ
ngày 14-21/12 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 2028/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù
bị tổ chức vào ngày 20/1/2016, khai mạc chính
thức vào ngày 21/1/2016.
Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng thảo luận và thông qua: Báo
cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Báo cáo
tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế
mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo
luận và thông qua dự thảo Quy chế làm việc của
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, dự thảo
Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến đóng
góp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn
chỉnh dự thảo các Quy chế nói trên để trình Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Về công tác chuẩn bị nhân sự, thực hiện
trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại
hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng,
thông qua danh sách các đồng chí được Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhất trí
giới thiệu ứng cử Uỷ viên chính thức Ban Chấp
hành Trung ương Đảng và Uỷ viên dự khuyết
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để

trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng xem xét, quyết định.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng
đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông
qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong
độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khoá XI nhất trí giới thiệu ứng cử Uỷ viên Bộ
Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung
ương khoá XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp
tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Uỷ
viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
khoá XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức
danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước,
trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết
định.

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã
xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực
hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XI; Báo
cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ
ban Kiểm tra Trung ương khoá XI.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao
Bộ Chính trị và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, hoàn chỉnh các Báo cáo này
và chuyển giao Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XII xem xét, quyết định khi sửa đổi,
bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Uỷ
ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao
Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban: Văn kiện, Kinh
tế - xã hội, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội XII
và các cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành
các công việc còn lại để bảo đảm Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công
tốt đẹp./.
PV/VOV.VN

quốc lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng.
Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội,
không để bị động bất ngờ trong mọi tình
huống sẽ góp phần vào thành công của Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

S

áng 9/1, tại Sân vận động Quốc gia
Mỹ Đình, Hà Nội, Tiểu ban bảo vệ an
ninh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII đã tổ chức Lễ xuất quân và triển khai
phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII. Đại tướng Trần Đại
Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng
Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự lễ xuất quân có hơn 5.000
cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an
nhân dân, quân đội nhân dân cùng các
phương tiện trang, thiết bị chuyên dụng
chống bạo động, khủng bố với quyết tâm
bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, với tinh thần,
chủ động trong mọi tình huống, không để bị
động bất ngờ.
Mở đầu chương trình tổng duyệt là
phần nghi thức trong Lễ xuất quân, phần
duyệt đội
ngũ và diễu hành phương tiện. Tiếp đó là các
phần thực binh xử lý tình huống giả định,
giải quyết tập trung đông người phá rối an
ninh, trật tự; bạo loạn … thực binh xử lý tình
huống khống chế các đối tượng khủng bố
bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc trên xe ô tô và
trong khách sạn…
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần
Đại Quang nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị
quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và
toàn dân ta. Đồng thời là sự kiện thu hút sự
quan tâm theo rõi của dư luận trong nước và
bạn bè quốc tế. Vì vậy công tác bảo vệ tuyệt
đối an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng toàn

Khối bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà
Nội tại buổi Lễ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị
công an các đơn vị, địa phương bám sát kế
hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ
Công an và Tiểu ban an ninh bảo vệ Đại hội
Đảng đã phê duyệt và thực hiện nghiệm túc;
Đồng thời tăng cường công tác nắm tình
hình, chủ động kiểm soát đúng tính hình;
tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp
nảy sinh liên quan đến công tác bảo vệ Đại
hội. Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị công
an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị quân đội nhân dân, với các
ngành, các cấp trong công tác triển khai thực
hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội lần thứ XII của
Đảng. Đồng thời chấp hành nghiêm chế độ
thông tin báo cáo. Mọi diễn biến tình hình có
liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội lần
thứ XII của Đảng phải kịp thời báo cáo về
thường trực Tiểu ban an ninh và lãnh đạo Bộ
Công an, Bộ Quốc phòng để xử lý kịp thời./.
Mạnh Hùng
http://dangcongsan.vn/

