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BÀI 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

A. Kiến thức trọng tâm: 

Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

* Hoàn cảnh: 

Cuối năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh, trong đó 

giai cấp công nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong. 

Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời năm 1929 nhưng hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh 

hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. 

Với cương vị là phái viên của Quốc tế Cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan 

tới phong trào cách mạng ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập đại biểu của các 

tổ chức cộng sản đến Cửu Long để bàn việc hợp nhất. Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng 

sản bắt đầu họp ngày 06/01/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc 

chủ trì. 

* Nội dung hội nghị: 

Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẻ và 

nêu rõ chương trình Hội nghị. 

Hội nghị thảo luận và nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất có 

tên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng … do Nguyễn 

Ái Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập, gồm 7 ủy viên. 

Ngày 24/2/1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Sau này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960) quyết định lấy ngày 3/2 

hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng. 

* Ý nghĩa: 

Hội nghị đã thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Hội nghị 

mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng. 

Câu 2: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ 

địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 

Nhiệm vụ của cuộc cách mạng là: đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản 

cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức 

quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc 

và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất… 

Lực lượng cách mạng là: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, tiểu địa 

chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô 

sản thế giới. 
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Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp vô sản – giữ vai trò lãnh đạo cách 

mạng. 

Câu 3: Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản 

Đông Dương. 

Giữa lúc phong trào cách mạng 1930 – 1931 đang diễn ra quyết liệt, Ban Chấp hành Trung 

ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung 

Quốc) vào tháng 10/1930. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng 

Cộng sản Đông Dương và thông qua Luận cương chính trị của Đảng. 

* Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) 

Luận cương xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. 

Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó sẽ tiếp tục phát 

triển, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng đến con đường xã hội chủ nghĩa. 

Hai nhiệm chiến lược của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đế quốc. Hai nhiệm vụ này 

có mối quan hệ khăng khít với nhau. Động lực cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân. 

Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản với đội tiên phong là Đảng Cộng sản. 

Luận cương chính trị cũng nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh, mối quan hệ giữa 

cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. 

Câu 4:  Ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 (từ tháng 10/1930 được đổi tên là Đảng 

Cộng sản Đông Dương), là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam 

trong thời đại mới. Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-lê- nin với 

phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới. 

Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử công nghiệp Việt Nam. Từ đây, 

cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đặt ra dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, một đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có 

đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung, nguyện suốt đời hy sinh cho lí tưởng của Đảng, cho độc 

lập của dân tộc, cho tự do của nhân dân. Cũng từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành 

một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đẩu tiên có tính chất tất yếu, quyết định cho những bước 

phát triển nhảy vọt trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

 

B. Câu hỏi ôn tập củng cố: 

Câu 1: So sánh những điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng (2/1930) với Luận cương chính trị năm (10/1930) để thấy rõ sự đúng đắn của văn kiện 

trước và sự hạn chế của văn kiện sau. 

Câu 2: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam? 

 


