
K/T TRIXONG BAN 
NG BAN 

DANG UY KHOI CAC Co QUAN 
vA DOANH NGHT1P TINH BAC NINH 

BAN TUYEN GIAO 
* 

S: -CV/BTGDUK 
V/v gt'ri D€ cuv'ng tuyên truyn 

BANG CONG SAN VIET NAM 

Bác Ninh, ngày 16 tháng 5 nám 2021 

Kinh gl'ri: các chi b, dáng b Co sâ 
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giáo Tinh üy ye vic gi:ri Dé cu'o'ng tuyên truyên kj) niçm 80 nám Ngày thành Ip 

Mit trn Vit Minh (19/5/194] — 19/5/2021) do Ban Tuyên giáo Trung lsclng phi 

hçip vOi Uy ban Mt trn T quc Vit Nam biên soan. 

Toàn vAn gCri Dê cuv'ng tuyên truyén /g. nim 80 nám Ngày thành lap Mat 

trgn Vit Minh (19/5/1941 — 19/5/2021) ducic Ban Tuyén giáo DAng üy Khi sao, 

dAng tâi trên Cong thông tin din tfr Bang b Khôi các Co quan vã Doanh 

nghip tinh Bãc Ninh, dja chi http://dbkcqdnbacninh.vn  chuyên miic Huó'ng dan 

ngh4p vy - Myc djnh hithng cong tác tuyên truyn. 

D nghj các chi b, clAng b Ca sâ tAi nOi  dung D cuvng tuyên truyn kj" 

nim 80 nãm Ngày thành 1p Mgt trn Vit Minh (19/5/1941 — 19/5/202]) ti Cng 

thông tin din tü DAng b Khôi các Ca quan và Doanh nghip tinh Bäc Ninh, trin 

khai tuyên truyn, ph bin rng râi tâi can b, clAng viên và ngithi lao dng trong 

co quail, dun vj, doanh nghip. 
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BE CIJ'(ING TUYEN TRUYEN K NIM 
80 NAii NGAY TBIANFL LAP 11AT mAN \ T MTh F  

19/5/1941 - 19/5/2021 

1. Sty ra dM eüa MAt trn Vit Minh 
Nhn thAy sr chuyki. bin cüa tmnh hinh th gió'i Va trong nixâc có lqi cho 

each mng Via Nam, ngày 28101/1941 Nguyn Ai Quóc v nithc (sau han 30 nàm; 
bôn ba hoat dng ?i nithc• ngoài). Th.g 5/1941, Ngixôi friu tp Hi nghj Trung 
ucrng 1n thi'i Vifi (khóa I) ctia Dáñ ô Khu& Nm, Pác Bó, xã Truôiig Ha, huyn. 
Ha Quãng, tinh Cao Bng, .quyt djnh si chuy&i huóng clii do chién luçic ciia 
fäng - khng dinh giái phóng dn tc là nhim vi hang du cia each ming Via 
Nam. HM nghj khng djnh: "Trong lüç nay, quyèn içri cüa b phn, ciXa giai cap 
pMt dat dirth sr sixth tO, tn vong cüa qu6c gia, cua dan tc Trong lüc nay, nu 
không giài quy& duçic vn d dan to giài phóng, không dôi 1i dixçic dc isp, tr do 
cho toãn th dan tc, thi ch&ig nhCfrig toàn th qu& gia dan tOe  con  chTu  mi kip 
ngira trâu, ma quy&1 lcd cia b) phn, ciXa giai 4 dn vn nm cling không dOi i.i 
dirçic"t. 

Dè hoàn thành nhim vgiài phóng. dân*, .pbài 4n ding phixangi:: 
men triêu h& sfrc thng thit, 1ni sao 4nh  tithe &rqc tinh thn dan toe cho nhan 
dan, nên Mt trn khOng th gçi nhu trixâc ma phâi. ding ten khác pith hcp han vói 
nhim vii each thong giai don hin ti. Bói 4y, theo d nghj ciia dng thE Nguyk 
Ai Qu&, HOi  ngh quyt djnh thiXnh 1p l4t tr.n Vit Narn DOe  1p DMg ninb, 
.gi tt là Mt trn Vit Minhflhm tp hçip và dOàn két rung râi các giai. .cp,các 

45n tc, ton giáo, các giôi. . .vào th%rc hin thing Iqi xiliim vi each mng. 
Ngày 19/5/1941, M.t trn Vit Minh ra dM. .tbay chO Mt trn Dan tOe  th&ig 

nMt pbán d Bong Dtrang và dat.  .ra nhim vç giiXp dö các dan tOe Lao và 
Caxnpuchia thãnh 1p m.t trn dan tOe  cia uuôc mIrth. Mt trn Via Minh thy Ia 
dO có ngôi sao yang .nñ th lam huy hiu, khu hiu climb là: phn Pháp - 
khang Nht - lien boa- dOe lip. 

Vic quy& d'tnh thlu)h jp Mat tran Vit Minh là mt chiX throng h& aCre 
sang su& cCia Trung uang Bang và I . Nguy&i Ai Qu& có nghia quan tr 9ng 
thiXe dAy six phát trthn phong trào each mng gi*i phóng dan tOe ma dinh cao là 
thngiqi ciia Cách mng thárig Tam nm 1945. 

2. Mt t4n Vit &inb vfri thàik cong chCách mng tháng Tarn 
nrn .1945 

V& t chCrc: Mt trn Vit Minh duqc t6 chCrc theo hO thing tir Trung ixong 
dn ca s&: (3 c&p x cO Ban ChAp hành Via Minh do các doàn th Via Mirth Cr 

'Van kien Dngto*nt$p. Tep 7(1940 -1945), NXB.CIH2OOOtr.1l3 
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Cthi nithc, cCru nhà! 
L.y ináu dào rra hn c]rio T quc. Rang h& sCtc chit xing phá ách, ging 1i 
giang san! 
Dánh du& gic Nht! 
Tiu trx Vit gian, Php giai và Han gian! 
•Ckh mng VitNan Thânh  cong muon nn 
Chinh quyèn each mng ct'ia than dan Vit Nam muOn nin! 
Nithc Vit NRm  Cug hàa Dan chfi muOn nAmi•"2  

Ngày 25/3/1945, Vit Minh phát dng mt cao trào kháng Nht ciru ntrâc 
trên kh&p Ca nuâc, Báo C giãi phOng s6 1 1ngày 25/3/1945) dang 1&i Hiu triu 
cü.a các doàn th ci'ru qu& trong Vit Mirth, pbát dng mt cao trão khang Nht 
cu nucrc Un Htu tnu nêu r cn In1i  4o, lrnông dn qun chiing ithn  dan 
chuy&i qua các hlnh thirc du tranh cao, nhu bk tInh chfith t14, ti&i hành thi uy 
vO trang, mIt tinh cOng khai  g1fia dinh hay gia• chci..ti'r dó, nhiu ncii quiin ching 
thq thuyn t%r dng bi cOng, hçc sinh bäi khOa.. 

Ngày 14/8/1945, T&ig b Viêt Minh ra Un flu tnu 4u6c dan dng bào 
nôu rö 'That xit Nht dâ dn hang Dàng Mirth, quan d&ig minh  sap fran vào DOug 
Dizang, thi T&ig khth nghTa. dâ 4nh  Truac Ca hi có mt không hai, toan th dan 
tc ta phãi dem h& iirc luçng, ding ii& can darn, bao quanh 4o quán Giãi pbóng 
Vit Nam, mang xrang máu ra dánh 4u6i giäc Nht, di l.y tr do, hnh phuc cho 
nh  dn". 

Du hi Qu& dan do Tang 1* VI& Minh tdu tp hQp t Tan Trào (tinh 
Tuyên Quang) trong 2 ngày 16 và 17/8fl945 d& nht ht tan thành chu trirong 
Ting khôi nghTa do Dang Cong san kin ngh, thông qua Lnh khôi nghTa ira 10 
chfrth sách Ion ciiia Viét Minh, quyt dinli Quc ks', Quc Ca. "Dçn h5 dã th ra 
ban Dan t5c Giáipháng Vir Nam, sau nàytth thành Chinhphz lam thcii cza nwhc 
Vit Nam Dan chi C3ng had' do 1nh ti H CM •Minh lam Cht'i tjch; trong vông 2 
tun l ch{nh quyn dich hoàn toIin s'ip d, Uy ban nbn dan lam thôi ducic thanh 
Ip khp các dia phuang trong cà nirOc. Ngày 02/9/1945 ti Ha Ni, Chu tich Ho 
Chi Minh d9c Tuyôn ngOn dc 1p khai sixth niric Vit Nam Dan chô Cong ba 
(nay là nithc Cong hôa xä hi cliii iigbia Viêt Nam) 

3. Mt trân Vit Minh tang cir&ng doàn kt tom dan dna each mng 
virçt qua khó khãn 

Ngày 2/9/1945, ti Qng tnthng Ba DInh, Cliii tjch H CM Mmli thay mt 
Chfnh phu lam thai dQc ban uyêr. ngôn dGc lap, khai sinh mthc Vi& Nani D 

)àng  CSVN: Vdn k4'n £ tp 7. Nxb CTQG HN, 2000, tr.534. 
'Taz hu Vu Lch s EMn&  km sao km I tJBTWMTFQVN 
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clii'i Cong hèa. Tip t 6 , di biu T&ig bO Vit Minb. Nguy&i Lirang Bng dQc i?ii 
Hiu triu d&g bào cà nuâc. 

Chuy&i sang then kr pbát trin rthi tha ckb mang, cbinh quyn rnn dn 
duqc thãnh 1p  tr Trung ixong d&i the &a phuting trong cá. miOc, Mat miii Vit 
Mmli không con lain  chüe nng cblnh quyàn nhu trtrôc nfta Hoat dng ofia Viêt 
Mmli nhni  cung c và phát trin t chfrc cia Mt trn, tang cir&ng khôi dal doàn 
k& bàn dan, lam eh dira cho chith quyn và dng viên qun chiing thirni  gia xay 
dmg và. bao ye dt nithe Tir dO, nhftng nhim vti ngoai giao tranh thu sr d&ig 
tinh, iung ho cüa lire ltrçing cách mng cáe rnr&c, du txanh cb6ng bQn phn dOng 

quêc tk tnxOe ha do ViêtM hti&ihãnli, nay do Chinhphñ 4?m  nbim 
Sau Cách mang tháng TRm  näm 1945, nuic ta d(rng tnthc th3h th "ngàn can 

treo sql tOe" Thi trong, giàc ngoài, nan d6, nan  d6t, ni phãn, ngoat xâm tin cOng 
t(r phia Sách hxqe ciia ta lic nay ià mo rng Vi@ Mmli bao gm moi tang lOp nhân 
dan, chit tr9ng iOi kéo dia chi'i và ding bào cc tOn giáo vào Vit Mmli Nbim vu 
cing c và phát tri&i Vit Mmli dtrçic d ra ci the, r rang, h& src phát trin các t 
chi'rc cCnz qu&, th&ig nht trong toãn kr, toàn qu6c, sua li thàu lô cho thich hcip 
vth hoãn canh mth T chmrc them nhfng doàn th c(ru qu& vào Mt trn Vit 
Minh nhu Vit Nam cOng giáo ci'ru quc hi (Phât giáo thu qu& dA cO tir tniac 
dO), Vi& Nani bithng dao thu qu6c doàn Giip cho Dãng Dan chu Vit Nam th&ig 
nht và phát trin d thu bAt vào Mt trn nhing tang lOp tu san, dia chi'i yeu nuàc 
và tin bO Ban Chi  thi cOn dè ra nhthig nhim vta cii th d chin chinh to ch'(rc và 
hotdng eüa Tng b Vit ':cig nhu các doãn th thu qu6e. 

D lam tht bat am mini ciia b9n quân phit Trung Quc "tieu diet Dãng 
Cong san", tu ngày 11/11/1945, Bang ta tuyên b 'giái tan", thc chit Ia chuyn 
vào hoat dng bf mat d tranh mth nhQn tn cOng tha ké th, thu dng duy tn và 
mi rông kh6i dai  doàn k& dan tOc, chra d& nuàc vuqt qua thãc gliMh nguy hi&n1 
Tr do, vat trO cta Viêt Mirth Irong dOi s&ig chinh tr ci'm d.t nithc ngày càng dirqc 
dê cao, tth thãnh hmnh ãnh cüa khi dam. doàn k& các tng lap, cac dàng pith, tOn 
gaáo, dart tc và bi tc ngày càng thu nhan them nhftng th chirc thãnh vien mól, 
nhftn.g nbân sT yêu nmthc, tn thfrc cao cp thuc các tang lOp trén tha xA hi 

D ngan chan và phân hOa hang ngfi cà dang c1fnh tn, phan dng barn gOt 
quan Tucnig, Vit Minh k3" Tuyen ngôn doèn kêt yam. Vit Nam Cách mênh DMig 
mmh hOl, k thOa hiep vài Vit Nam. Qu& dan dang; ra Thông cáo ebung vOi Vit 
Nam Cách mnh D&ig mmli ha v& vic gtao thip vOi Viêt Nam Qu8c dart dg, 
k'i kt thOa thun vâi Viêt Narn Cách mnh E)ng mmli hi và Viêt Nam Quc dArt 
dãng v viêc lap Chinh ph lien bçip, , tn ngxyên nhirbag 1am. 70 ghê trong Qu6c 
hôi eho the t ehirc, dãng pith khác E)ièu nay th 1u4n rO chfnh sáeh dean kt dart 
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có tác ding 161 kéo nhftng nguii do dxx, k cã nhg ngu&i v6n có tix taông 
oh&ig d&. Bang 'y  thi ca nhn, Chü tich  H CM Mirth con tp hcip dixqc nhiu 

nhân 4t tiêu biu cüa ch 40  cü thani gia Mt trn dri. tOc  th6ng nh&t 
Nhthig hoat dng yêu nizâc sôi n&, chn thânh và nhtt tlnh cia Vit Minh 

gép phn tich cixc vào viêc doàn k& toân dan chung quarth CbÜ tch H Chi Mmli 
v CMnh phi cách niang gi* vng chü quyn dn  tOc 

Thông qua các doãn th thu quc, Mt trn Vit Minh d tuyn truyn, vn 
dng qun chiing tr nguyen và hng  hái tham gia các phong trão san xu&, thu 461, 
ha gao ti& hem, tuM 1 yang, bInh d hçc vi nh&rn phát huy tinh than  yêu 
mthc ciiia Nhan dan d vuqt qua nhftng khó khn v kinh t, tài chinh. Mat 1rn 
cing ck :do:: th vn 40ng  và t chüc nhân dâti t1c hin quyn lam thu thông 
qua cuOc  T&ig tuy&i cu bu Qu6c h0i, xây dnig Hiên pháp mth, lam cho chfnh 
quynthirc1àcuadan,g.nb6vthnhandan o4ytoandandemh&tmhthn 
va nghi 1c quyt tam bão v chlnh quyn cách mng Kh& doan kt toân dan dA 
thyc sr 4th thành hu thun vttng ch&c d chóng lu thi trong giäc ngoài 

Nhi d%ra ch& vào kh6l doàn k& toan dk, Nhà mrac ta dA thrc hin thành 
cong sách hrçTc khOn khéO, inm déo vâ linh hot. Lác du trn hon và nhan 
nhuçng v5i quan Tuông, tp trung ch&ig thc dan Pháp r rmn Nam Sau kin hip 
uâc Hoa - Pháp duqc k k&, ta kj chuyn sang hôa hoAn viii Pháp d gt nbanh 
qu&i 1 u&ng ye nithc. 

Dang ta, Nhàxnr&ctavàCbchHCh1Mmhdâ4ravàthchiênehñ 
trtrcvng nMt qun là th6ng nht ben trong, tim bn ben ngoài, tang cithng thc 1rc 
cách mng tren ccr sr da chic vào kh& doàn k& toàn dan duçic tp hçip trong Mit 
trân Vit Minh và cáo doãn th thu quôc Nhi 46, con thuyèn cch mng Viêt 
Nam vtrqt qua mci thác ghnh nguy hl&n, gui vttng chfnh quyn, châ dng chu.kn  
b cho cuOc  khng cbi&i ch&ig thirc dan Pháp x8ni luçc Thãnh cong nay khOng 
clii nêu ion mt mu mc v sách iuçic hOa hoan, lqi djng mâu thiin trong n01  b 
icO thi ma cOn nOu iOn mOt  mu mirc sr nhân nlnrcing có nguyen tc d thig c6 

- A - - A A A % A - - A S - 
v m& rçng Mt tr?n  dan tçc thong nhat, lam hi thu&. -cho viçc gui vimg chinh 

4uynckhfttU.:g-/ 

Btr TUYEN GiAo TRVNG 13'ONG - M4T TRN TO QJOC VIT NAM 
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