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Tóm tắt nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp 

công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, người đại biểu trung thành 

lợi ích của cả dân tộc. Đảng là sự kết tinh giữa trí tuệ kiệt xuất của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lê Nin. 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã từng bước đánh bại các thế lực xâm 

lược và giành được độc lập, thống nhất đất nước sau đại thắng mùa xuân năm 

1975 mở ra kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của nền hòa bình - độc lập và phát triển 

bền vững.  

***** 

 Những năm 1928 - 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

phát triển mạnh mẽ. Một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải có Đảng của giai cấp vô 

sản lãnh đạo. Cuối tháng 3/1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được 

thành lập tại số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội). Tháng 5/1929, tại Đại hội toàn 

quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (ở Hương Cảng – 

Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc Kỳ đã đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản, 

nhưng không được chấp nhận nên họ đã rút khỏi Hội nghị về nước và tiến hành 

vận động thành lập Đảng Cộng sản. Trong bối cảnh đó, các tổ chức cộng sản ở 

Việt Nam ra đời. Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cộng sản được thành lập 

ở các tỉnh Bắc Kỳ đã triệu tập một cuộc họp tại số nhà 312 Khâm Thiên (Hà 

Nội) quyết định thành lập “Đông Dương Cộng sản Đảng”. Hội nghị đã thông 

qua Chính cương, Tuyên ngôn, Điều lệ của Đảng, xuất bản báo Búa liềm và cử 

ra ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng bao gồm các đồng chí: Trịnh 

Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Phong 

Sắc, Trần Tư Chính, Nguyễn Văn Tuân (Kim Tôn). Việc thành lập Đông Dương 

Cộng sản Đảng đã ảnh hưởng lớn đến phong trào Cách mạng cả nước. Những 

thành viên tiên tiến trong Thanh niên, Tân Việt, đều hướng về xu hướng thành 

lập tổ chức cộng sản, một số gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng, một số xúc 

tiến giải thể tổ chức cũ để thành lập Đảng Cộng sản. Sự ra đời của “An Nam 

Cộng sản Đảng”. Tháng 8/1929, các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách 
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mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kỳ cũng đã quyết định thành lập An 

Nam Cộng sản Đảng tại phòng 1, lầu 2, nhà số 1 đường Nguyễn Trung Trực 

(thời Pháp thuộc - năm 1929 là đường Philippini, phường Bến Thành Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh). Tháng 11/1929, Ban chấp hành trung ương lâm thời 

của An Nam Cộng sản Đảng được thành lập tại Sài Gòn do Châu Văn Liêm làm 

bí thư. Ban lâm thời chỉ đạo của Đảng có các đồng chí: Châu Vǎn Liêm (tức 

Việt), Nguyễn Thiệu, Trần Não, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Sĩ Sách. 

An Nam Cộng sản Đảng ra đời đã tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê Nin trong 

công nhân, nông dân, phát động phong trào đấu tranh chống khủng bố, chống 

chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh ở Nam 

Kỳ. An Nam Cộng sản Đảng là một trong 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng có ý nghĩa lớn lao đối với 

cách mạng Việt Nam. Sự ra đời và ảnh hưởng sâu rộng của Đông Dương Cộng 

sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã tác động mạnh mẽ đối với những đảng 

viên theo chủ trương cách mạng vô sản trong Tân Việt Cách mạng Đảng. Ngày 

01/01/1929 các đảng viên Tân Việt Cách mạng Đảng chịu ảnh hưởng của Việt 

Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đã tiến hành Đại hội thành lập Đông 

Dương Cộng sản Đảng gồm các đồng chí: Trần Hữu Chương, Nguyễn Khoa 

Văn (tức Hải Triều), Nguyễn Xuân Thanh, Trần Đại Quả, Ngô Đức Đệ, Ngô 

Đình Mãn, Lê Tiềm, Lê Tốn. Đại hội chưa kết thúc thì các đại biểu đã bị chính 

quyền Pháp bắt. Do vậy, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn chưa có ban chấp 

hành trung ương. Địa bàn hoạt động chủ yếu của “Đông Dương Cộng sản Liên 

Đoàn” là ở các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Như vậy trong một thời gian 

ngắn ở Việt Nam đã xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản Đảng. Sự ra đời của 3 tổ chức 

này phản ánh xu thế thành lập Đảng là tất yếu của phong trào cách mạng Việt 

Nam. 

Tuy nhiên, các tổ chức Đảng đều hoạt động riêng rẽ tranh giành ảnh hưởng 

lẫn nhau làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia 

rẽ lớn. Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc được tin Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 

niên phân liệt thành 2 nhóm, mỗi nhóm tổ chức thành một Đảng Cộng sản, 

Người liền rời khỏi Xiêm, sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức Cộng sản. 

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 Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản 

Đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp nhất. Hội nghị 



hợp nhất các tổ chức Cộng sản bắt đầu họp từ ngày 06/01/1930, tại Cửu Long do 

Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm 

của các tổ chức Cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình hội nghị. Hội nghị đã 

thảo luận nhất trí thống nhất các tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy 

tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua chính cương vắn tắt của Đảng, sách 

lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó là cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản 

Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng. Ngày 

08/2/1930, các đại biểu dự Đại hội trở về nước. Ban chấp hành Trung ương lâm 

thời của Đảng được thành lập gồm 7 ủy viên. Tiếp đến các xứ ủy Bắc Kỳ, Trung 

Kỳ, Nam Kì cũng được thành lập. Ngày 24/2/1930, theo đề nghị của Đông 

Dương Cộng sản Liên Đoàn, tổ chức này được gia nhập Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Sau này, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) quyết định lấy 

ngày 3/2 hàng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách 

mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng có đường lối cách mạng khoa học đúng đắn 

và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung, nguyện 

suốt đời hi sinh cho lý tưởng của Đảng, cho độc lập của dân tộc, cho tự do nhân 

dân. Đảng ra đời là sự chuẩn bị mang tính quyết định cho những bước phát triển 

nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển Việt Nam. 

Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã 

giành được những thành tựu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế  -  

xã hội. Đó là những thành tựu về diệt giặc dốt, diệt giặc đói trong những năm 

đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; thành tựu về khôi phục kinh tế 

(1956 - 1957); thành tựu về cải tạo kinh tế ở miền Bắc (1958 - 1960); thành tựu 

trong việc thực hiện thành công kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), kế 

hoạch chuyển hướng thời chiến (1965 - 1975), kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976 - 

1980) và kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1980 - 1985). Đặc biệt, chúng ta đã đạt được 

những thành tựu rất quan trọng sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do 

Đảng khởi xướng từ năm 1986 đến nay. Việc thực hiện tốt ba chương trình mục 

tiêu phát triển về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu 

trong kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, được coi là sự thành công bước đầu cụ thể 

hóa nội dung của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên 

đã được Đại hội thông qua. Kết thúc thời kỳ kế hoạch 1991 - 1995, “Đất nước ta 



đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đã tạo được tiền đề cần thiết để chuyển 

sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 8,2%. Giai đoạn tiếp theo 

(1996-2000), toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn 

thách thức; giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, duy trì được sự phát triển đều đặn 

của các mặt văn hoá, xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của thời kỳ 

1996-2000 đạt 7%; các ngành nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng, 

các ngành dịch vụ đều có bước phát triển khá.            

Đại hội IX đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001 - 

2010) với mục tiêu: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ra 

khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 

bản trở thành một nước công nghiệp theo lối hiện đại. Chất lượng đời sống vật 

chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân được nâng lên một mức đáng kể. Thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được định hình về cơ bản: 

nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực 

kinh tế, quốc phòng an ninh được tăng cường, vị thế nước ta trong quan hệ quốc 

tế được củng cố và nâng cao. Trong 5 năm đầu thực hiện chiến lược 10 năm 

2001 – 2010, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân gần 

7,5%/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể, nguồn lực phát triển trong 

các thành phần kinh tế đã được huy động khá hơn, nhiều lợi thế so sánh trong 

từng ngành, từng vùng đã được phát huy.  

Những kết quả nổi trội chủ yếu đạt được trong quá trình đổi mới.  

Một là, tạo lập được sự ổn định kinh tế vĩ mô: Trong suốt quá trình đổi 

mới, chúng ta đã giữ vững ổn định chính trị và đời sống xã hội; thiết lập các cơ 

chế chính sách và ổn định kinh tế vĩ mô, huy động được nhiều nguồn lực phát 

triển. Các cân đối lớn trong nền kinh tế đều được cải thiện.                                                                                                                                                          

Hai là, cơ cấu kinh tế đã dịch chuyển theo hướng tích cực, phát huy tiềm 

năng của từng ngành, từng vùng, từng thành phần kinh tế. Tỷ trọng các ngành 

công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng nhanh, đóng góp tích cực vào việc tăng 

trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Ngành công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh. Đặc biệt ngành 

công nghiệp sắt thép, xi măng, khai thác dầu khí, than có bước phát triển vượt 

bậc. Các ngành công nghiệp chế tác chiếm đến 80% giá trị sản lượng công 

nghiệp. Ngành công nghiệp xây dựng đã có bước phát triển mạnh, phục vụ xây 

dựng công nghiệp và dân dụng (cả đô thị khi đô thị hoá tăng nhanh và xây dựng 



nông thôn mới). Ngành nông, lâm, ngư nghiệp phát triển theo chiều sâu theo 

hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp và nông thôn; bảo đảm ổn định xã hội, an ninh lương thực, tạo 

ra nhiều sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao; đồng thời tạo việc làm và nâng cao 

đời sống cho nông dân; đặc biệt là ở vùng miền núi và các vùng đồng bào dân 

tộc. Trong lĩnh vực dịch vụ đã có những bước phát triển mạnh, nhất là các ngành 

vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, tài chính ngân hang, góp phần tích cực 

vào việc chuyển đổi cơ cấu và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Các vùng kinh 

tế đã phát huy được các lợi thế so sánh trong từng vùng, liên kết nhau cùng phát 

triển bền vững. Ba vùng kinh tế trọng điểm được hình thành và phát triển và đã 

đóng góp trên 60% GDP cả nước. Các vùng khó khăn được sự hỗ trợ của cả 

nước, đang từng bước vươn lên, tiếp tục có những bước phát triển khá; đời sống 

nhân dân có nhiều cải thiện. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, 

giảm tỷ lệ lao động trong sản xuất thuần nông, tăng tỷ lệ lao động trong các 

ngành công nghiệp và dịch vụ.   

  Ba là, kinh tế đối ngoại phát triển khá, vị thế của nước ta trên trường quốc 

tế đã được nâng cao. Từ chỗ bị bao vây, cấm vận, nước ta đã chủ động tranh thủ 

thời cơ, từng bước hội nhập có hiệu quả với kinh tế thế giới, bình thường hóa và 

mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế, phát triển quan hệ kinh tế với 

hầu khắp các nước, gia nhập và có vai trò ngày càng tích cực trong nhiều tổ 

chức quốc tế và khu vực. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh. Việc thu hút 

các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) đạt được nhiều kết quả; bổ sung tăng thêm được nguồn vốn 

cho đầu tư phát triển, tiếp thu chuyển giao công nghệ và phương pháp quản lý 

tiên tiến.  

Bốn là, giáo dục đào tạo và khoa học, công nghệ có bước phát triển: Lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, đã có những chuyển biến tích cực trong các bậc học, 

các ngành học; hệ thống giáo dục phổ thông phát triển; công tác phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở đang được triển khai tích cực. Đến cuối năm 2005, có 30 

tỉnh thành phố được công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chương trình, 

nội dung giảng dạy đã có đổi mới, chất lượng bước đầu được cải thiện. 

  Năm là, công tác xóa đói giảm nghèo, tăng việc làm đã đạt được 

những thành tựu quan trọng, được thế giới thừa nhận. Trong 5 năm 2001 - 2005 

đã tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2004 giảm trên một 

nửa so với những năm đầu của thập kỷ 90.   



Sáu là, các lĩnh vực văn hóa thông tin, y tế, chăm sóc người có công với 

cách mạng đều có bước tiến quan trọng. Việc xây dựng nếp sống văn hoá mới, 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc kết hợp tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới đạt 

được nhiều kết quả. Việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Công 

tác phòng chống bệnh dịch, phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế, chính sách 

miễn giảm viện phí cho người nghèo, cho trẻ em dưới 6 tuổi, đã góp phần tích 

cực nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Các chỉ số về sức khoẻ của người Việt 

Nam hiện nay đều đạt mức tốt hơn so với các nước cùng mức thu nhập theo đầu 

người.        

Ra đời và trưởng thành trong chiến tranh cách mạng, 58 năm qua, các thế 

hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ Công an luôn là lực lượng xung 

kích đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và đã có những 

đóng góp xứng đáng vào trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân 

dân (CAND). 

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất cùng 

tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện các phong trào “Ba xung kích làm chủ tập 

thể”, “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “Thanh niên lập 

nghiệp và tuổi trẻ giữ nước” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn thanh niên 

Bộ Công an đã cụ thể hóa thành phong trào “Tuổi trẻ CAND xung kích thực hiện 

6 điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ CAND tiến quân vào khoa học kỹ thuật”; Cuộc 

vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên”. Các 

phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng đã động viên ĐVTN xung 

kích đi đầu trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập. 

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, tuổi trẻ lực lượng CAND đã phát huy vai trò 

xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên các lĩnh vực, địa bàn công tác Công an. 

Hơn 1.000 ĐVTN tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, 

đơn vị cơ sở, nhất là tăng cường cho các đơn vị, địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, 

Tây Nam và các đơn vị, địa bàn khó khăn. Hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên 

các trường CAND tình nguyện đi thực tập và tình nguyện công tác tại các địa 

bàn vùng sâu, vùng xa; hàng vạn lượt đoàn viên tình nguyện làm thêm ca, thêm 

giờ, giải quyết những khâu yếu, việc khó, tình nguyện ứng trực chiến đấu; góp 

phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của đất 

nước và các hoạt động mang tính quốc tế được tổ chức tại Việt Nam như Đại hội 



Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 

Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á...   

Những kết quả tốt trong công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công với 

cách mạng, đồng bào các dân tộc vùng thiểu số, giúp đỡ người già, người tàn tật, 

thể hiện bản sắc đạo đức tốt đẹp của con người và dân tộc ta.                                                                                            

Ôn lại lịch sử và truyền thống của Đảng không phải chỉ để tự hào về Đảng 

mà quan trọng hơn là góp phần giữ vững, kế thừa và phát huy những truyền 

thống của Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm đòi hỏi của thời đại mới, đưa ngọn cờ 

vinh quang của Đảng lên tầm cao mới. 

Khắc ghi lời Bác dạy, tuổi trẻ CAND nói chung và tuổi trẻ Trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân II nói riêng nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của lực lượng CAND, khắc phục mọi khó khăn 

gian khổ, dũng cảm hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

mà Đảng và Ngành giao phó, quyết tâm xây dựng Đoàn Thanh niên Bộ Công an 

vững mạnh, thực sự là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ 

nghĩa của thanh niên, đội hậu bị chiến đấu tin cậy của Đảng, viết tiếp những 

trang sử vẻ vang của lực lượng CAND và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh trong thời kỳ mới./. 

 


