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Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930 trước yêu cầu bức 

thiết của cách mạng Việt Nam là cần có một Đảng thống nhất lãnh đạo cuộc đấu 

tranh giành lại độc lập của dân tộc. Hơn 80 năm kể từ khi Đảng ra đời, nhân dân đã 

giành được những thắng lợi to lớn. Những thắng lợi đó là tổng hợp từ nhiều yếu tố, 

song đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn là yếu tố quan 

trọng hàng đầu, quyết định đến mọi thắng lợi của dân tộc. Điều đó đã được chứng 

minh ko chỉ qua lý luận mà còn qua thực tiễn. 

Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản, quan trọng hàng đầu là 

phải hoạch định đường lối. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam là hệ 

thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  và 

giải pháp của cách mạng Việt Nam.  

Đường lối cách mạng của Đảng chỉ đúng đắn khi nó phản ánh đúng quy luật 

vận động khách quan. Tức là nó phải đáp ứng được yêu cầu lịch sử đồng thời phù 

hợp với nguyện vọng và lợi ích chân chính của đa số nhân dân. Đường lối đúng đắn 

quyết định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia, dân tộc. 

Đường lối đúng đắn của Đảng có vai trò to lớn trong việc thống nhất về chính trị, tư 

tưởng và tổ chức, củng cố niềm tin vào Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những khuynh 

hướng sai lầm về chính trị và tư tưởng  đồng thời định hướng cụ thể cho cách mạng 

trong từng giai đoạn cụ thể , góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. 

Về mặt lý luận, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam là đúng đắn bởi  

những lý do sau: 

Thứ nhất, Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 

cả dân tộc Việt Nam nên mọi chủ trương, đường lối đều nhằm mang lại lợi ích cho 



nhân dân và cho dân tộc. Tôn chỉ của Đảng là: “ Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức ra 

để lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp đấu tranh để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ 

nghĩa làm cho thực hiện xã hội cộng sản” 

Thứ hai, Đảng Cộng Sản Việt Nam được hình thành trên nền tảng Chủ nghĩa 

Mác- Lê nin, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin làm “cốt”, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt 

động. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác- Lê nin là lực lượng tư tưởng 

hùng mạnh chỉ đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, làm cho Đảng trở thành hình thức tổ 

chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm 

của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã nắm 

vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực 

tiễn của cách mạng Việt Nam để đề ra đường lối đúng đắn phù hợp với sự phát triển 

của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 

Tuy nhiên, khi vận dụng chủ nghĩa Mác- Lê nin, Đảng ta luôn quán triệt quan 

điểm vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng hoàn cảnh cụ thể. Từ những hạn chế như 

trong giai đoạn thực hiện đường lối công nghiệp hóa trước năm 1986, Đảng ta đã rút 

ra bài học kinh nghiệm đó là phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tế, 

kết hợp nhuần nhuyễn sự kiên định về nguyên tắc với sự linh hoạt, sáng tạo về 

phương pháp, đó là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Mọi sự giáo 

điều, chủ quan duy ý chí, xa rời thực tiễn cũng như xa rời các nguyên tắc, mục tiêu cơ 

bản của cách mạng thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai lầm, làm mất sự lãnh đạo của Đảng. 

Thứ ba, Đảng thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới để luôn luôn vững mạnh 

về chính trị, đáp ứng được nhu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Không chỉ kỷ luật, 

nghiêm minh, tự giác; đoàn kết thống nhất, Đảng lấy phê bình và tự phê bình làm vũ 

khí đấu tranh để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tăng cường sự 

đoàn kết bền chặt giữa Đảng và dân, thường xuyên quan tâm, lắng nghe  để đáp ứng 

được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Do vậy, Đảng vẫn luôn giữ vững lập trường 

chính trị- tư tưởng, đẩy mạnh tổ chức, được nhân dân tin tưởng, xứng đáng là tôi tớ 

trung thành của nhân dân. 

Hơn 80 năm kể từ khi ra đời, thực tiễn đã chứng minh không một tổ chức nào 

đủ năng lực, đạo đức và sức mạnh ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể lãnh đạo 

dân tộc ta giành được những thắng lợi vẻ vang trong suốt tiến trình lịch sử. Những 

thắng lợi tiêu biểu chứng minh cho đường lối đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta phải 

kể như sau:  



Thứ nhất là thắng lợi của Tổng khởi nghĩa năm 1945 và việc thành lập nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Thắng lợi này đã chứng minh Đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, dày dặn 

kinh nghiệm, biết nắm bắt thời cơ, chỉ đạo khôn khéo, biết tạo sức mạnh tổng hợp áp 

đảo kẻ thù và quyết tâm lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền. Đánh 

giá Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh chỉ rõ : “ Chẳng những giai cấp lao động 

và nhân dân Việt Nam có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức 

ở nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân 

tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành 

công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. 

Thứ hai là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp 

của Mỹ (1945-1954). Cuộc kháng chiến diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, nhà 

nước non trẻ đang đứng trước sự bao vây của kẻ thù trong ngoài, tình hình kinh tế vô 

cùng nghèo nàn,lạc hậu.  Song Đảng đã kịp thời đề ra đường lối kháng chiến đúng 

đắn và quán triệt sâu rộng đường lối đó, thực hiện chiến tranh nhân dân, kháng chiến 

toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời thực hiện phương 

châm vừa kháng chiến vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó đã tạo nên chiến thắng 

Điện Biên Phủ lẫy lừng của dân tộc. Hồ Chí Minh viết “"Lần đầu tiên trong lịch sử, 

một nước thuộc địa nhỏ yếu đã thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi 

vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lượng hòa bình, 

dân chủ và CNXH thế giới"... 

Thứ ba là đại thắng mùa xuân 1975 thống nhất hai miền Nam- Bắc. Thời kỳ 

này Đảng xác định cách mạng nước ta phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến 

lược: 

Một là, tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ 

địa vững chắc của cả nước. 

Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống đế quốc 

Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới mẻ, chưa từng có trong tiền lệ lịch sử,  

Đảng đã nắm bắt tình hình, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin 

và đề ra đường lối đúng đắn giữ vững xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm hậu 



phương vững chắc cùng với miền nam kiên cường chiến đấu chống lại Đế quốc Mỹ 

xâm lược và bọn tay sai Ngụy quyền.  

 Kết quả là ngày 30/04/1975  Việt Nam giành lại độc lập dân tộc trên cả 

nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, đi lên Chủ nghĩa xã hội cho cả dân tộc, 

đánh dấu mốc son vàng cho lịch sử đấu tranh gian khổ, trường kỳ của quân dân Việt 

Nam, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân 

chủ tự do, hòa bình phát triển của nhân dân thế giới. 

Thứ tư là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội. Sau thắng lợi năm 1975, nước ta bắt đầu đi vào thời kỳ xây 

dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm thực tiễn và 

rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm về việc xác định mục tiêu, bước đi trong 

quá trình xây dựng đất nước, Đảng đã từng bước đề ra những đường lối đổi mới đúng 

đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước và bối cảnh quốc tế. Qua hơn 20 năm đổi mới 

nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, bước vào thời kỳ đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, 

đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại. 

Qua các kỳ Đại hội VII, Đại hội X, Đại hội XI, Đảng đã đánh giá những thành tựu cơ 

bản sau hơn 20 năm đổi mới như sau:  

- Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. 

- Kinh tế tăng trưởng nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. 

- Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

- Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. 

- Chính trị xã hội ổn định. 

- Quốc phòng và an ninh được giữ vững. 

- Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. 

- Sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất 

nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. 



Trải qua hơn 20 năm với những biến động thăng trầm, những thành tựu trên 

đây đã minh chứng đường lối cách mạng của Đảng là sáng suốt đúng đắn, vận dụng 

sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.  

Như vậy, qua một tiến trình cách mạng lâu dài kể từ khi thành lập đến nay, lịch 

sử đã chứng minh đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết 

định đưa Cách mạng Việt Nam đến đài thắng lợi. Tuy không tránh khỏi những sai 

lầm, hạn chế, song điều quan trọng là Đảng luôn biết nghiêm khắc phê bình và tự 

phê , biết nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá và quyết tâm sửa chữa có hiệu quả. Đảng 

không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối qua các thời kỳ, giai đoạn 

đồng thời thực hiện xây dựng bộ máy Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, Đảng 

vẫn nhận được sự tin yêu của quần chúng nhân dân. Đây cũng là một truyền thống 

cách mạng quý báu mà Đảng luôn  giữ vững trong suốt tiến trình cách mạng. 

 

 

 

 

 


