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Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của nghệ thuật nắm thời 
cơ cách mạng, của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

Ngay sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam; bằng cương lĩnh, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn của 
mình, Đảng đã lãnh đạo nhân dân, tổ chức thành lực lượng hùng hậu của cách mạng. Trải 
qua muôn vàn thử thách trong máu lửa đấu tranh, với các cao trào cách mạng Xô Viết 
Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), cao trào dân chủ (1936 - 1939) và cao trào cứu nước, giải 
phóng dân tộc Đảng và nhân dân ta có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong đấu 
tranh cách mạng. 

Đến tháng 3 năm 1945, Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng và ra Chỉ thị 
"Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Tháng 4 năm 1945, Trung ương 
Đảng triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng 
vũ trang, đẩy mạnh tuyên truyền xung phong có vũ trang cướp kho thóc của Nhật để cứu 
đói, đẩy mạnh xây dựng các đội tự vệ vũ trang, du kích cứu quốc, mở trường đào tạo cấp 
tốc cán bộ quân sự, phát động chiến tranh du kích ở những nơi có đủ điều kiện, giải 
phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng.  

Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước đã phát triển mạnh 
mẽ, rộng khắp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh 
dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho 
ta!". 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đồng loạt đứng dậy, tiến hành khởi 
nghĩa giành chính quyền khắp cả nước. Cuộc Tổng khởi nghĩa bắt đầu nổ ra từ ngày 14 
tháng 8 và đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, chúng ta đã giành được thắng lợi ở nông thôn 
đồng bằng Bắc bộ, đại bộ phận các tỉnh miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã 
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa 
thắng lợi ở Hà Nội; ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và các tỉnh, thị xã: Bắc 
Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, Lâm Viên, 
Gia Lai, Tân An, Bạc Liêu; ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Chợ Lớn, 
Gia Định, Lạng Sơn, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Thủ Dầu Một, Châu Đốc, Trà 
Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre… Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, 
cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn; lần đầu tiên trong lịch sử, chính 
quyền trong cả nước thuộc về nhân dân. 

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít 
tinh khổng lồ của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm 
thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ra đời. 
 - Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng để đi đến thắng lợi, đã có 
biết bao nhiêu đồng bào, đồng chí đã không hề tiếc xương máu, hy sinh oanh liệt. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: "Chính họ đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của dân tộc lên 
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trên hết, đã tin tưởng sâu sắc vào tương lai của Đảng, của dân tộc, đã hy sinh tất cả, đem 
xương máu vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt 
đẹp như ngày nay". 
 - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 
Dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội; có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng: 
 Thứ nhất, thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập 
tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ 
chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân 
một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.  
 Thứ hai, Cách mạng Tháng Tám đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam; đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn 
năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ 
của dân tộc; vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo những tư tưởng của Mác, Ăngghen, 
Lênin, Hồ Chí Minh hòa quyện với xu thế của thời đại hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã 
hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
 Thứ ba, cách mạng nước ta đã chuyển sang một bước ngoặt mới, nước ta không 
những trở thành một nước độc lập, tự do mà còn trở thành một trong những nước đi tiên 
phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của biết bao thế hệ người Việt Nam xưa và nay. 
 Thứ tư, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám còn khẳng định rằng, trong điều kiện 
trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh 
đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất 
của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước phong kiến và nửa 
thuộc địa lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có 
thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào 
rằng: Lần này là 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”. 

Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2 tháng 9, Đảng bộ và 
nhân dân Quận 8 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của 
một quận đang trong quá trình đô thị hóa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và 
làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tạo thế và lực đảm bảo 
kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo, từng bước khôi phục và 
phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại. 

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng 
viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước càng thấy rõ hơn trách 
nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, 
tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, 
thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 

 

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY 
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