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 I. CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ, CHIẾN CÔNG OANH LIỆT CỦA SỰ 

NGHIỆP CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG 

NHẤT ĐẤT NƯỚC 

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

Trên thế giới, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ có tiềm lực rất 

mạnh, nổi lên cầm đầu phe đế quốc, hiếu chiến với mưu đồ bá chủ thế giới, từng 

bước khẳng định sự có mặt ở Đông Dương. Sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện 

Biên Phủ, chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, 

áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Lúc này trên thế 

giới đã phân chia thành hai hệ thống đối đầu gay gắt bằng cuộc “chiến tranh lạnh” 

và chạy đua vũ trang quyết liệt. Hệ thống chủ nghĩa xã hội, phong trào công nhân ở 

các nước tư bản, phong trào giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới dâng cao. 

Trong nước, sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải 

phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam vẫn dưới ách 

thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân tộc. 

2. Những bước phát triển của cuộc kháng chiến 

2.1. Từ tháng 7/1954 đến hết năm 1960: Đấu tranh giữ gìn lực lượng, 

chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa 

thực dân mới của đế quốc Mỹ 

Những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà 

đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp và 

can thiệp Mỹ phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 

ở Việt Nam và Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam, Campuchia và Lào. Nhưng với những mưu đồ đã dự tính từ 

trước, đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất cẳng Pháp, gạt bỏ 

những thế lực tay sai của Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực 

hiện chính sách thực dân mới, chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính quyền Mỹ - Diệm 

tập trung thực hiện biện pháp “tố cộng”, “diệt cộng”, đàn áp, khủng bố phong trào 

yêu nước, trả thù những người kháng chiến cũ, tiêu diệt cơ sở cách mạng ở miền 

Nam, ban hành Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, biến cả miền 

Nam thành nhà tù, trại giam. Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu. 

Đứng trước tình thế mới, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân 

và nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Một là cách 



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

vững mạnh của cả nước. Hai là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam 

nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực 

hiện thống nhất nước nhà. Thực hiện nhiệm vụ trên, miền Bắc tích cực triển khai 

những công việc bộn bề sau chiến tranh, nhanh chóng tổ chức cuộc sống mới. 

Trong ba năm (1958 - 1960), chúng ta đã hoàn thành về cơ bản công cuộc cải tạo 

xã hội chủ nghĩa, căn bản xóa bỏ chế độ bóc lột, bước đầu xây dựng, phát triển 

kinh tế, văn hoá, xã hội theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị một số 

nội dung cho cách mạng cả nước trong giai đoạn mới. Ở miền Nam, cuộc đấu tranh 

diễn ra vô cùng khó khăn, ác liệt, nhưng đại bộ phận nhân dân vẫn một lòng theo 

Đảng, bất khuất chống áp bức, khủng bố, bảo vệ lực lượng cách mạng. Nghị quyết 

15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II[1] ra đời, xác định rõ mục tiêu, 

phương pháp cách mạng miền Nam, mối quan hệ chiến lược của cách mạng hai 

miền, giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Nghị quyết đã phản ánh 

đúng nhu cầu của lịch sử, giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển của cách mạng 

miền Nam; định hướng và động viên nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh, tạo 

ra phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) làm xoay chuyển tình thế cách mạng miền 

Nam, từng bước làm tan rã hàng loạt bộ máy của Ngụy quyền ở các thôn, xã. 

2.2. Từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965: Giữ vững và phát triển thế 

tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ 

Từ cuối năm 1960, đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược, áp dụng chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” để đối phó với cách mạng miền Nam. Đó là chiến lược dùng 

quân đội Ngụy tay sai làm công cụ tiến hành chiến tranh, càn quét, dồn dân vào ấp 

chiến lược (đưa 10 triệu nông dân miền Nam vào các trại tập trung), tách lực lượng 

cách mạng ra khỏi nhân dân. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chuyển sang 

giai đoạn mới, từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng, kết hợp song 

song cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đánh địch bằng cả ba mũi giáp 

công, trên cả ba vùng chiến lược, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của 

đế quốc Mỹ và tay sai. Ở miền Bắc, các mặt trận kinh tế, văn hoá, an ninh quốc 

phòng đều có bước phát triển mới. Quân và dân miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm 

lần thứ nhất, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho miền Nam. 

2.3. Từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968: Đảng phát động toàn dân 

chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ 

ở miền Nam, đánh thắng cuộc phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ 

nhất ở miền Bắc 

Trước nguy cơ phá sản của “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển 

sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, sử dụng quân đội Mỹ là lực lượng cơ động 

chủ yếu tiêu diệt bộ đội chủ lực ta; dùng ngụy quân, ngụy quyền để bình định, kìm 

kẹp nhân dân, âm mưu đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25 đến 30 tháng 

(từ giữa năm 1965 đến hết năm 1967), kết hợp với đẩy mạnh chiến tranh phá hoại 

miền Bắc bằng không quân và hải quân. 

Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đã đánh thắng quân xâm lược 

Mỹ ngay từ những trận đầu khi chúng vừa đổ bộ vào. Tiếp theo những trận thắng 
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oanh liệt ở Núi Thành, Vạn Tường, Plây-me, Đất Cuốc, Bầu Bàng, ta lại đánh bại 

ba cuộc hành quân lớn của Mỹ vào miền Đông Nam bộ, đánh thắng lớn ở các chiến 

trường Tây Nguyên, miền Tây khu V, Đường 9, đồng bằng Nam bộ và các mục 

tiêu chủ yếu của địch ở các thành phố lớn. Quân dân miền Bắc tiếp tục đánh trả 

cuộc tiến công của Mỹ bằng không quân và hải quân, giành những thắng lợi lớn 

trên nhiều mặt, bảo đảm giao thông thông suốt, chi viện sức người, sức của ngày 

càng lớn cho miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 

đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, 

buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội 

nghị Pa-ri, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai 

đoạn mới. 

2.4. Từ năm 1969 đến năm 1973: Phát huy sức mạnh liên minh chiến 

đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược “Việt Nam 

hoá chiến tranh”, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải 

quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán 

Chiến tranh cục bộ thất bại, Đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt 

Nam hoá chiến tranh” (tức là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt 

đánh người Việt), từng bước mở rộng chiến tranh sang Campuchia, Lào. Thủ đoạn 

xảo quyệt của Mỹ là thực hiện “chiến tranh hủy diệt” và “chiến tranh giành dân”, 

“chiến tranh bóp nghẹt” để làm suy yếu cuộc kháng chiến của nhân dân ta trên cả 

hai miền Nam - Bắc. Quân và dân ta phối hợp với quân, dân hai nước Lào, 

Campuchia đánh bại một bước quan trọng chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. 

Những thắng lợi của chiến tranh cách mạng ba nước Đông Dương trong hai năm 

1970 - 1971 đã tạo thuận lợi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân 

dân ta. 

Nhờ chuẩn bị tốt lực lượng, nắm đúng thời cơ, ở miền Bắc, quân và dân ta 

đã liên tiếp giành thắng lợi lớn trên chiến trường, nhất là cuộc tiến công chiến lược 

năm 1972 và đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, nổi bật là 

đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng pháo đài bay B52 của Mỹ, làm thay đổi 

cục diện chiến trường, cục diện chiến tranh. 

Ở miền Nam, chúng ta khôn khéo trong đàm phán và tiến công địch, phối 

hợp chặt chẽ giữa “đánh và đàm”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, rút hết quân 

Mỹ và quân các nước chư hầu ra khỏi miền Nam. So sánh lực lượng thay đổi hẳn, 

có lợi cho ta, tạo điều kiện cơ bản nhất để ta giành thắng lợi cuối cùng. 

2.5. Từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975: Tạo thế và lực, tạo thời cơ, 

kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc 

thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước 

Sau khi ký Hiệp định Pa-ri, mặc dù buộc phải rút hết quân nhưng đế quốc 

Mỹ vẫn tiếp tục âm mưu dùng ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ để thực hiện 

chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Mỹ tăng cường tiền của, vũ khí, 

phương tiện chiến tranh cho Ngụy lấn đất, giành dân, khống chế nhân dân, thực 

hiện các hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự phát triển của cách mạng 



miền Nam. Đến tháng 5/1973, xu thế chống phá Hiệp định Pa-ri của địch ngày 

càng tăng. Chúng tập trung lực lượng đánh phá vào vùng giải phóng của ta, hòng 

đẩy lùi lực lượng cách mạng. 

Tháng 7/1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

III đã khẳng định con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực và đề 

ra các nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam - Bắc. Nửa cuối năm 1974, cuộc chiến 

tranh của quân và dân ta ở miền Nam chống lại chiến lược “Việt Nam hoá chiến 

tranh” đã giành được thắng lợi. Ta ngày càng mạnh lên, Ngụy ngày càng suy yếu 

rõ rệt. Nước Mỹ lâm vào khủng hoảng nội bộ. Tháng 7/1974, Đảng ta chỉ đạo Bộ 

Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải 

phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền 

Nam trong năm 1975. Thắng lợi toàn miền, nhất là của miền Đông Nam bộ, đặc 

biệt là chiến thắng Phước Long (từ đêm ngày 13/12/1974 đến ngày 06/01/1975) 

càng cho thấy thực tế suy yếu của quân Ngụy Sài Gòn và khả năng Mỹ khó quay 

lại Việt Nam. Đảng ta nhận định thời cơ giải phóng miền Nam đã đến. 

 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 04 

tháng 3 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá 

đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch Huế - Đà Nẵng 

và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào ngày 30/4. 

Qua gần 2 tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và 

dân ta đã giành được toàn thắng, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược. 

 3. Ý nghĩa lịch sử 

- Đối với Việt Nam: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 

phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng 

và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. 

Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; 

kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho đất 

nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới 

trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất 

nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Đối với thế giới: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần 

thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân 

tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các nước đang tiến hành 

công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của 

chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới. 

 4. Nguyên nhân thắng lợi 

Một là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố 

quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 



Hai là, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đã phát huy truyền 

thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, đi theo 

Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập 

tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì quyền con người. 

Ba là, cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, trên dưới một lòng, 

triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Bốn là, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành 

sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Năm là, đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân 

Campuchia; đoàn kết quốc tế. 

5. Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất: Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với 

đặc điểm của cách mạng Việt Nam. 

Thứ hai: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại. 

Thứ ba: Vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh 

cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự 

chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến 

tranh nhân dân Việt Nam. 

Thứ tư: Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh 

cách mạng và nghệ thuật tạo và nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định. 

Thứ năm: Phải luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, 

nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng. 

II. LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5) 

1. 134 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2020) 

- Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, 

sản xuất công nghiệp tăng nhanh; ở một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ... phát triển 

mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản tăng 

cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động; mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu 

sắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản diễn ra với 

quy mô ngày càng lớn. 

- Trong cuộc đấu tranh đó, vấn đề thời gian lao động có ý nghĩa quan trọng. 

Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, C.Mác coi việc rút ngắn thời gian lao động 

là một nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế I họp 

tại Gieneve (Thụy Sĩ) tháng 9/1866, vấn đề đấu tranh đòi ngày làm việc 8 giờ được coi là 

nhiệm vụ quan trọng. Khẩu hiệu “Ngày làm 8 giờ” sớm xuất hiện ở một số nơi của nước 

Anh - nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất thế giới. Yêu sách này dần lan sang 

các nước khác. 

- Nước Mỹ, từ một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào châu Âu, đã 

mở rộng sản suất, nhanh chóng phát triển trở thành nước công nghiệp hàng đầu thế 



giới. Thành phố Chi-ca-gô trở thành trung tâm thương nghiệp của Mỹ. Nước Mỹ lao 

vào cuộc chạy đua cạnh tranh tư bản quyết liệt. Các guồng máy chạy hết công suất 

suốt ngày đêm, hàng vạn công nhân bị bắt buộc làm việc mỗi ngày từ 14 - 18 giờ, phụ 

nữ quần quật lao động không kém gì nam giới, nhưng đồng lương chỉ bằng 1/2 nam 

giới và suốt tuần không có ngày nghỉ; trẻ em phải làm việc 12 giờ/ngày. 

- Không chịu đựng mãi với chế độ bóc lột tàn khốc của giai cấp tư sản, phong 

trào bãi công của công nhân Mỹ bùng lên với đòi hỏi bức thiết là tăng lương, giảm giờ 

làm, cùng với phong trào đấu tranh của công nhân là sự ra đời và phát triển phong trào 

Công đoàn. Năm 1868, giới cầm quyền Mỹ buộc phải thông qua đạo luật ngày làm 8 giờ 

trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc Chính phủ. Nhưng các xí nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày 

làm việc từ 11 đến 12 giờ. 

- Ngày 01/5/1886, tại thành phố Chi-ca-gô (Mỹ), hưởng ứng lời kêu gọi của 

“Liên đoàn lao động Mỹ”, công nhân toàn thành phố tiến hành bãi công, tổ chức mít 

tinh và biểu tình trên đường phố (40 ngày không đến nhà máy làm việc). Khẩu hiệu 

“Ngày làm việc 8 giờ” trở thành tiếng nói chung của giai cấp công nhân, chính quyền 

tư sản rơi vào thế bị động. 

- Ngày 03/5/1886, hơn 6 ngàn công nhân tổ chức bãi công, mít tinh, biểu tình 

nhưng những người bãi công phản đối bị cảnh sát đàn áp, 09 công nhân bị giết, 50 bị 

thương nặng, gây chấn động thành phố. 

- Ngày 04/5/1886, một cuộc mít tinh khổng lồ diễn ra ở Quảng trường Hay-

mác-két để phản kháng hành động của cảnh sát. Lấy cớ đó chính quyền mở cuộc 

khủng bố lớn, hơn 200 người chết và bị thương, nhà tù chật ních những người 

tham gia đấu tranh. 

- Những cuộc biểu tình tại Chi-ca-gô diễn ra ngày càng quyết liệt. Giới chủ 

đuổi những công nhân bãi công, thuê người làm ở các thành phố bên cạnh, thuê bọn 

khiêu khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc đấu tranh của công nhân. Các xung đột 

xảy ra dữ dội khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương, nhiều thủ lĩnh công đoàn 

bị bắt... 

- Vụ tàn sát đẫm máu sau ngày 01/5/1886 gây nên chấn động lớn trong giai 

cấp công nhân thế giới. Ở Mỹ, nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra tại các thành phố lên 

tiếng ủng hộ yêu sách của công nhân Chi-ca-gô. Công nhân Pháp, Ý, Tây Ban Nha, 

Hà Lan… tổ chức nhiều cuộc mít tinh bày tỏ sự đồng tình với công nhân Mỹ. 

- Hơn một năm sau, ngày 11/11/1887, các thủ lĩnh của cuộc đấu tranh bị chính 

quyền treo cổ. Tuy phong trào bị đàn áp, nhưng chính phủ buộc phải ban hành đạo 

luật ngày làm 08 giờ. 

- Để ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, ngay 

trong Đại hội thành lập Quốc tế thứ II, được triệu tập ngày 14/7/1889, các đại biểu của 

giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 làm ngày đoàn kết đấu tranh 

của công nhân lao động trên toàn thế giới. Từ đó ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế Lao 

động. 

- Thực hiện Nghị quyết của Quốc tế thứ II, ngày 1/5/1890 lần đầu tiên, Ngày 

Quốc tế Lao động được kỷ niệm với quy mô thế giới. Công nhân ở các nước Mỹ, 

Canada, Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Ý và nhiều nước khác 



tiến hành bãi công, mít tinh, xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ “Ngày làm 8 

giờ”, “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”. 

- Ngày Quốc tế Lao động (1/5) đã trở thành ngày Lễ tại nhiều quốc gia trên thế 

giới, dành để tôn vinh lao động và gây dựng đoàn kết lao động; là ngày hội của giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp 

bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 

hội. 

2. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam với ngày Quốc tế 

Lao động 1/5 

- Từ thập niên 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá chủ 

nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam qua những tác phẩm của mình, giúp công nhân lao 

động Việt Nam hiểu rõ hơn về phong trào cộng sản, công nhân, công đoàn thế giới, 

nhất là về Cách mạng Tháng Mười Nga và ngày Quốc tế Lao động (1/5), biểu hiện sự 

đoàn kết với vô sản, cần lao quốc tế. Ngày 1/5 gắn liền với cả một quá trình đấu tranh 

cách mạng ở trong nước cũng như ở ngoài nước. 

- Ngày 01/5/1925, công nhân Chợ Lớn, công nhân đường sắt Dĩ An và công 

nhân ở Đà Nẵng biểu tình bày tỏ ý chí bảo vệ Liên bang Xô viết. Tháng 8/1925, công 

nhân Nhà máy đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) đã bãi công đòi tăng lương và để ủng hộ 

phong trào đấu tranh của công nhân Thượng Hải (Trung Quốc). Những cuộc đấu tranh 

đầu tiên ấy đánh dấu sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô 

sản, một mốc son trong phong trào công nhân Việt Nam phát triển từ tự phát đến tự 

giác. 

- Tháng 02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay trong 

Cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công - 

nông. Phong trào đấu tranh ngày 01/5/1930 mở đầu cao trào cách mạng 1930 - 1931. 

Từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc đến Nam nhiều nơi treo cờ Đảng, tổ chức mít tinh, 

tuần hành thị uy, lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn, vận động của 

Công hội đỏ, công nhân cùng với nông dân mít tinh, biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế 

Lao động (1/5), đấu tranh đòi quyền lợi, bày tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động 

thế giới. Đây là lần đầu tiên, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên phạm vi 

toàn quốc đoàn kết đấu tranh tỏ rõ sức mạnh vô địch, nghị lực phi thường của khối 

liên minh công - nông. Đặc biệt tại Nhà máy xe lửa Trường Thi, Nhà máy Cưa, Nhà 

máy diêm Bến Thủy (Nghệ An), hàng nghìn thợ thuyền cùng sát cánh với nông dân 

ngoại thành đòi ngày làm việc 8 giờ, giảm sưu thuế; cuộc đấu tranh của 4.000 công 

nhân Nhà máy sợi Nam Định trong 21 ngày gian khổ cũng góp phần vào cao trào cách 

mạng toàn quốc do Đảng lãnh đạo. 

- Trong phong trào cách mạng năm 1936 - 1939, thời kỳ Mặt trận dân chủ 

Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức công khai. Đặc biệt là cuộc mít 

tinh ngày 01/5/1938 tại trường Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao động Hữu 

nghị Việt - Xô). Cuộc mít tinh bắt đầu lúc 16 giờ ngày 01/5/1938, nhưng ngay từ xế 

trưa, trên nhiều ngả phố, những dòng người tham gia mít tinh đã cuồn cuộn lên 

đường. Tổng cộng có trên 25.000 người của 25 đoàn khác nhau. Đây là cuộc mít tinh 



lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ, biểu dương sức mạnh của nhân dân lao 

động. 

- Sau khi giành được độc lập, ngày 18/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc 

lệnh số 22c/NV/CC quy định ngày 1/5 là một trong những ngày Lễ chính thức của 

nước ta. Ngày 29/4/1946, Bác ký Sắc lệnh số 56 quy định công nhân được hưởng 

lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5). Ngày 01/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử 

nước ta, ngày Quốc tế Lao động (1/5) được tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Hà 

Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đọc lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn quốc! Cùng anh chị em lao động! Ngày 1 

tháng 5 là một ngày Tết chung cho lao động cả các nước trên thế giới. Đó là một ý 

nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta lần này là lần đầu mà đồng bào ta, anh chị em 

lao động ta, được tự do đón tiếp ngày 1 tháng 5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt sâu 

xa hơn nữa. Đối với chúng ta, nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này 

chẳng những là ngày Tết lao động, mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để 

giữ vững tự do, dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một 

đời sống mới”. 

III. 66 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 

7/5/2020) 

1. Bối cảnh lịch sử 

Sau Cách mạng tháng Tám, thực dân Pháp được sự hỗ trợ của các thế lực đế 

quốc quay trở lại xâm lược nước ta. Ngày 19/12/1946, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 

chịu làm nô lệ”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nhất tề bước vào cuộc kháng 

chiến trường kỳ, gian khổ chống kẻ thù xâm lược. 

Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức 

mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quân 

và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Quân ta càng 

đánh, càng mạnh, càng thắng, quân viễn chinh Pháp càng ngày càng lún sâu vào thế bị 

động, lúng túng. Vùng giải phóng mở rộng, chính quyền dân chủ nhân dân được củng 

cố. Đến năm 1953, nhân dân và quân đội ta đã làm chủ trên chiến trường, tạo ra sự so 

sánh lực lượng có lợi cho ta. 

Để cứu vãn tình thế, bước vào Thu - Đông năm 1953, thực dân Pháp và can 

thiệp Mỹ đã cho ra đời Kế hoạch Na-va tăng viện lớn về binh lực và chi phí chiến 

tranh, mưu toan trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, kiểm 

soát lãnh thổ Việt Nam và bình định cả Nam Đông Dương. Kế hoạch Na-va là kế 

hoạch chung, là nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ nhằm giành lại 

thế chủ động có tính quyết định về quân sự trên chiến trường, làm cơ sở cho một giải 

pháp chính trị có lợi cho chúng. Để đạt được mục tiêu đó, Pháp và Mỹ đã lập kế 

hoạch đến năm 1954 quân chủ lực Pháp có 07 sư đoàn cơ động chiến lược với 27 binh 

đoàn làm nắm đấm thép. 

Về phía ta, tháng 9/1953, Bộ Chính trị họp bàn và quyết định mở cuộc tiến 

công chiến lược Đông - Xuân với phương châm: tích cực, chủ động, cơ động, linh 

hoạt, tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta, chọn nơi địch sơ hở và nơi tương 

đối yếu mà đánh, chọn những hướng địch có thể đánh sâu vào vùng tự do, đẩy mạnh 



chiến tranh du kích, giữ vững thế chủ động, kiên quyết buộc địch phải phân tán lực 

lượng. Quân và dân ta đã phối hợp với quân và dân Lào, Campuchia liên tiếp mở 

chiến dịch và giành thắng lợi ở Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào, Đông Campuchia, Tây 

Nguyên và Thượng Lào, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, làm 

phá sản âm mưu tập trung lực lượng của địch, buộc quân Pháp phải phân tán lực 

lượng để đối phó trên khắp chiến trường Đông Dương, đẩy chúng vào tình thế bị động 

chiến lược. Khi phát hiện hướng tiến công chiến lược của ta vào Tây Bắc, Lai Châu 

và Thượng Lào, Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã cho quân nhảy dù chiếm Điện 

Biên Phủ. 

Điện Biên Phủ là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược khống chế cả một vùng rộng 

lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. Tuy là kế hoạch nằm ngoài dự kiến ban đầu Kế 

hoạch Na-va của Pháp và Mỹ, nhưng các tướng lĩnh Pháp và Mỹ đã liên tiếp cho tăng 

cường lực lượng, xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 

Đông Dương. Địch đã cho tập trung ở đây 16.200 quân gồm 21 tiểu đoàn trong đó có 

17 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng, 

1 phi đội không quân, 1 đại đội vận tải cơ giới. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được 

bố trí thành 3 phân khu Bắc, Trung, Nam với 49 cứ điểm, huy động toàn bộ lính dù và 

40% lực lượng cơ động tinh nhuệ nhất của Pháp ở Đông Dương; hệ thống hỏa lực mặt 

đất khá mạnh với 2 tiểu đoàn pháo 105mm, 1 đại đội pháo 155mm, 1 đại đội súng cối 

120mm được bố trí ở Mường Thanh và Hồng Cúm; hai sân bay Mường Thanh và 

Hồng Cúm với gần 100 lần chiếc lên, xuống mỗi ngày có thể vận chuyển khoảng 200 

đến 300 tấn hàng và thả dù từ 100 đến 150 tên địch, đảm bảo nguồn tiếp viện cho 

quân Pháp trong quá trình tác chiến. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ 

điểm phòng ngự mạnh nhất của Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ. Na-va coi Điện Biên 

Phủ như “một pháo đài không thể công phá”, là nơi thu hút để tiêu diệt bộ đội chủ lực 

của ta. Điện Biên Phủ đã trở thành quyết chiến điểm của Kế hoạch Na-va. 

Trước tình hình đó, ngày 06/12/1953, Bộ Chính trị họp và nhận định Điện 

Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng chỗ yếu cơ bản của địch là bị cô lập. Về 

phía ta, Điện Biên Phủ là một trận công kích lớn nhất từ trước tới nay; diễn ra trên địa 

bàn rừng núi hiểm trở, đường cơ động cho pháo khó khăn, thời gian chuẩn bị cho 

chiến dịch gấp. Nhưng chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa quân sự, chính trị và 

ngoại giao rất quan trọng; khó khăn lớn nhất của ta là vấn đề cung cấp hậu cần nhưng 

chúng ta có thể khắc phục được. Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên 

Phủ và thông qua phương án tác chiến, thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch, Đảng ủy mặt 

trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. 

Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận do đồng chí Phạm Văn 

Đồng làm Chủ tịch. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chiến dịch, Bộ Chính trị và 

Tổng Quân ủy đã quyết định tập trung 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo với 

tổng quân số trên 40.000. Chấp hành quyết định của Bộ Chính trị, mọi công việc 

chuẩn bị cho chiến dịch được tiến hành khẩn trương; cả nước đã tập trung sức mạnh 

cho mặt trận Điện Biên Phủ với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến 

thắng”, các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi mở 

đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch; 261.451 dân công, thanh 

niên xung phong bất chấp bom đạn hướng về Điện Biên bảo đảm hậu cần phục vụ 

chiến dịch. 



2. Diễn biến của chiến dịch 

Ngày 25/01/1954, các đơn vị bộ đội ta đã ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo 

phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Nhưng nhận thấy địch đã 

tăng cường lực lượng phòng ngự vững chắc, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch đã 

đưa ra quyết định đúng đắn: giữ vững quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên 

Phủ, thay đổi phương châm tác chiến sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đây là quyết định 

đúng đắn nhưng ta cũng gặp không ít khó khăn. Đó là, thời gian tác chiến dài hơn, 

cách đánh cũng khác nên có những việc ta phải chuẩn bị lại từ đầu, nhất là việc tổ 

chức, bố trí hệ thống hỏa lực chiến dịch. Với địa hình hiểm trở, pháo của ta kéo vào 

tập trung tại trận địa đã khó khăn, nay thay đổi phương châm tác chiến lại phải kéo 

pháo phân tán ra các trận địa mới trên các điểm cao tạo thành vòng cung bao vây tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, để bắn trực tiếp vào các mục tiêu dưới lòng chảo càng 

khó khăn hơn. Với tinh thần quả cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, quân và dân 

ta đã tìm mọi cách vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.    

Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã diễn ra 3 đợt: 

Đợt 1: Từ ngày 13 đến 17/3/1954, quân ta đã mưu trí dũng cảm tiêu diệt gọn 

cụm cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía 

Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; diệt và bắt sống trên 2.000 tên địch, phá 

hủy 25 máy bay, xóa sổ 01 trung đoàn, uy hiếp sân bay Mường Thanh; Pirốt, Tư lệnh 

pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ, bất lực trước pháo binh của ta đã dùng lựu đạn tự 

sát. 

Đợt 2: Từ ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ 

điểm phía Đông phân khu trung tâm thắt chặt vòng vây, chia cắt và liên tục tiến công, 

kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm. 

Địch hết sức ngoan cố, muốn kéo dài thời gian. Na-va hy vọng đến mùa mưa ta phải 

cởi vòng vây. Đây là đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất, quyết liệt nhất, gay go 

nhất, ta và địch giành giật nhau từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào. Đặc biệt, tại 

đồi C1 ta và địch giằng co nhau tới 20 ngày, đồi A1 giằng co tới 30 ngày. Sau đợt tấn 

công thứ 2, khu trung tâm Điện Biên Phủ đã nằm trong tầm bắn các loại súng của ta, 

quân địch rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ. 

Đợt 3: Từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm 

phía Đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên 

Phủ. Đêm ngày 06/5/1954, tại đồi A1 trận chiến đấu giữa ta và địch diễn ra quyết liệt, 

quân ta ào ạt xông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá các hầm ngầm. Tên 

quan Tư chỉ huy đồi A1 và khoảng 400 tên địch còn sống sót đã phải xin đầu hàng. 17 

giờ 30 phút ngày 07/5/1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng Đờ Cát cùng toàn bộ 

Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ 

“quyết chiến, quyết thắng” của quân ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Ngay 

trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về 

Thượng Lào, đến 24 giờ toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh. 

Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập 

tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 

62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch. 



Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch 

Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, là trận đánh lừng lẫy năm châu 

“chấn động địa cầu”, trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến 

tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương; tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên 

giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống 

nhất Tổ quốc. 

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 

3.1. Nguyên nhân thắng lợi 

 - Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối kháng chiến, 

đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chiến lược 

chống đế quốc và phong kiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc xây dựng chế độ mới. 

Ngay từ ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực 

hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân gồm 3 thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân 

du kích) làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, kết hợp chặt chẽ chiến tranh du kích 

với chiến tranh chính quy; tiến công quân sự, địch vận và nổi dậy của quần chúng; 

đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao. Trong trận 

quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, lòng yêu nước và tinh thần “quyết tử để Tổ 

quốc quyết sinh” đã tạo nên tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân, quyết tâm giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

- Nhân dân ta rất anh hùng, từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến  miền 

xuôi, từ trẻ đến già đáp lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ đã phát huy cao độ tinh thần 

yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững 

chắc, thi đua giết giặc lập công, đóng góp sức người, sức của bảo đảm đầy đủ mọi 

điều kiện cho chiến trường, tiếp thêm ý chí quyết chiến, quyết thắng cho các lực 

lượng vũ trang ngoài mặt trận. 

- Các lực lượng vũ trang nhân dân ta trưởng thành vượt bậc về tư tưởng chính 

trị, lực lượng, tổ chức chỉ huy, trình độ tác chiến, trang thiết bị quân sự và bảo đảm 

hậu cần cho chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có; chấp hành nghiêm mệnh 

lệnh chiến trường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm hy 

sinh lập nhiều chiến công trên khắp chiến trường Đông Dương, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ ở chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ còn có sự chi viện, cổ vũ và ủng hộ của 

các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào đấu tranh vì hoà bình của nhân dân tiến bộ trên 

toàn thế giới, trong đó có cả nhân dân Pháp, đặc biệt là của các nước trên bán đảo 

Đông Dương cùng chung chiến hào, đã tạo nên sức mạnh thời đại của chiến thắng lịch 

sử Điện Biên Phủ. 

3.2. Ý nghĩa lịch sử 

- Đối với nhân dân ta 

 + Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại 

Hồ Chí Minh.  



+ Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng lịch sử Điện 

Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm 

thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp 

định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

 + Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 

chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược 

của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và 

phát triển thành quả cách mạng Tháng Tám; một nửa nước được giải phóng, tạo cơ sở 

và điều kiện vững chắc để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ 

nghĩa xã hội. 

+ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm 

tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ 

chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ 

nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. 

- Đối với thế giới 

 + Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn 

vào phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại.  

+ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giáng một đòn chí mạng vào ý chí xâm 

lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân 

cũ ở vị trí xung yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ của nó trên phạm vi toàn thế giới; báo 

hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do 

đế quốc Mỹ cầm đầu. 

+ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng chung của các nước trên 

bán đảo Đông Dương, chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của 

phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý 

của thời đại: Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối 

đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập, tự do thì dân tộc đó nhất định 

thắng lợi; đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La 

tinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực 

dân, đế quốc. 

IV. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM QUA 

Năm 2019, với sự quyết tâm, chủ động, sẵn sàng của cấp ủy, chính quyền và sự 

đồng thuận của nhân dân, cả hệ thống chính trị đều tập trung nguồn lực thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long. Mặc dù tình hình bất lợi về dịch bệnh, thiên tai, giá cả nông sản bấp bênh... 

nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua đạt kết quả tích cực. 

 (1) Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, riêng năm 2019 

GRDP đạt 6,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45 triệu đồng; tổng vốn 

đầu tư toàn xã hội đạt 19.275 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 

9.564 tỷ đồng. 



Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 31/53 xã, chiếm tỷ lệ 58,49% và có 

03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý trật tự xây dựng, quy 

hoạch đô thị được tăng cường, nhiều công trình, dự án phát triển độ thị được đầu tư, 

đến nay thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Ngã Bảy trở thành thành 

phố thuộc tỉnh và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại III. Công tác hợp tác, liên kết 

ứng dụng công nghệ vào sản xuất cũng có những tiến bộ nhất định, đặc biệt là với đối 

tác Hàn Quốc. 

(2) Về văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chất lượng các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền từng bước được nâng lên. Thể thao 

thành tích cao có bước tiến đáng kể, vươn tầm Đông Nam Á. Tỉnh ta có 02 vận động 

viên đạt huy chương tại Sea Games 30 tổ chức tại Philippines. Một số sự kiện văn 

hóa, thể thao lớn được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu 

Giang đến bạn bè trong và ngoài nước, như giải Marathon Hậu Giang 2019... 

Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư đúng mức, ngày càng nâng 

chất; công tác giảm nghèo thực hiện hiệu quả, tỷ lệ giảm nghèo trong năm đạt 

2,2%; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ.  

(3) Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự, tai nạn 

giao thông được kiềm chế; công tác tuyển quân đảm bảo đúng, đủ số lượng trên giao; 

huấn luyện, diễn tập đảm bảo đúng kế hoạch, đặc biệt diễn tập khu vực phòng thủ cấp 

tỉnh năm 2019 diễn ra an toàn, đúng ý định. 

(4) Hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp tiếp 

tục được cải thiện; nhiều chính sách mới để phát triển kinh tế - xã hội được ban hành 

(thu hút nhân lực, khuyến khích phát triển du lịch, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp,...); 

môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; tinh 

thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức có chuyển biến tốt. Việc sáp 

nhập xã, ấp đảm bảo theo tiến độ. 

(5) Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống của đại đa số cán bộ, đảng viên đều vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng (số lượng đảng viên vi phạm năm sau giảm hơn năm trước); bộ máy tổ chức đã 

và đang tinh gọn theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Trung ương; chất lượng 

tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiếp tục được nâng lên; hoạt động tiếp xúc đối thoại với 

nhân dân được duy trì thường xuyên. 

(6) Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có cải thiện, hiệu quả xã 

hội mang lại ngày càng tích cực; các phong trào hành động cách mạng được phát 

động rộng khắp, hiệu ứng, hiệu quả tích cực trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; 

lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các đoàn thể theo kế hoạch. 

Từ kết quả đạt được đó, thời gian tới tỉnh tập trung cao nhất để hoàn thành các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung giải quyết những “điểm nghẽn”, 

những chỉ tiêu còn thấp của tỉnh; tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; 

xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ; nâng cao chất lượng giáo 

dục - đào tạo gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 



Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế tội phạm và tai nạn giao thông; quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Đặc 

biệt là đảm bảo an toàn đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2020. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là chính 

quyền cơ sơ hướng đến một chính quyền trong sạch, năng động, hết lòng phụng sự Tổ 

quốc, phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính gắn với đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án chính quyền điện tử và cải thiện các 

chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Phát huy và giữ vững truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, với trọng tâm là 

ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 

chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên cơ sở nâng cao trình độ nhận thức và trình 

độ hiểu biết của người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Chúng ta tự hào, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được, đồng thời 

khẳng định mạnh mẽ những nỗ lực vượt bậc, minh chứng sinh động và thuyết phục cho 

tinh thần đoàn kết nhất trí, hợp tác và trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, 

chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình xây dựng tỉnh Hậu 

Giang trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới. 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2020)! 

2. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước 

và khát vọng hòa bình! 

3. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày 

Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt! 

4. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 

7/5/2020)! 

5. Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ bất diệt! 

6. Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng 

lợi công cuộc đổi mới đất nước! 

7. Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim 

chỉ nam cho hành động của Đảng! 

8. Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh! 



10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc! 

11. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công 

cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh! 

12. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước 

Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

  

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HẬU GIANG 

 


