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TÌM HIEÅU TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH 
TRONG NHÖÕNG NAÊM 1945-1946 

VEÀ BAÛN CHAÁT DAÂN CHUÛ CUÛA NHAØ NÖÔÙC CAÙCH MAÏNG

Trần Thị Thu Hà*

Năm 1945-1946, năm đầu tiên của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam, một 
Nhà nước ra đời ngay sau cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân giành chính quyền thắng 
lợi, những người tổ chức và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa đó, lẽ đương nhiên, sẽ tìm 
cách thực hiện những ước mơ, mong muốn, những tư tưởng của mình về một nhà nước 
mới trong buổi đầu xây dựng và điều hành nhà nước cách mạng.

Năm 1945-1946, nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam vận hành ít chịu những 
tác động chi phối của các mối quan hệ quốc tế (Quốc tế Cộng sản đã giải tán, hệ 
thống các nước Xã hội Chủ nghĩa chưa hình thành, cách mạng Trung Quốc chưa thành 
công…).

Năm 1945-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ một vai trò lịch sử rất đặc biệt trong 
sự ra đời và hoạt động của nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam. Từ tháng 9/1945 
đến tháng 12/1946 là một khoảnh khắc quá ngắn ngủi để lịch sử có thể phán định về bản 
chất của một nhà nước. Dẫu vậy, qua hàng trăm sắc lệnh, chỉ thị, thư từ, lời kêu gọi, bài 
báo… của Hồ Chí Minh trong thời gian đó, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được phần nào một 
số nội dung cụ thể về bản chất dân chủ của một nhà nước cách mạng theo quan điểm 
của Người.

Vì thế mà chúng tôi chọn giai đoạn 1945-1946 để tìm hiểu một số nội dung trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước của dân, do dân và vì dân.

1. Trước khi tiếp nhận học thuyết Mác - Lênin và trở thành một người cộng sản, 
với tư tưởng thân dân và chủ nghĩa yêu nước truyền thống, trải nghiệm qua thực tiễn đời 
sống xã hội của nhiều nước Người đã đến, trong hành trang tư tưởng Hồ Chí Minh, sự 
đồng cảm dân tộc đã dần chuyển nhập vào đồng cảm với những người cần lao và bị áp 
bức trên thế giới. Các quyền tự do dân chủ như: tự do báo chí và tư tưởng, tự do lập hội 
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và hội họp, tự do cư trú ở nước ngoài và xuất dương, tự do học tập và mở các trường 
kỹ thuật… được Nguyễn Ái Quốc nêu lên trong Bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam 
năm 1919 là một số nội dung cụ thể về tính dân chủ của một nhà nước mà Hồ Chí Minh 
quan niệm.

2. Khi đã chọn được đường đi và quyết định dẫn dắt đồng bào theo con đường mình 
đã chọn, Hồ Chí Minh cho rằng, nhà nước phải được “giao cho dân chúng số nhiều, 
chớ để trong tay một bọn ít người” và, nhà nước đó phải làm cho “dân chúng phải được 
hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối” 
(Nguyễn Ái Quốc 1927).

Từ 1920 đến 1945, trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng giành độc lập 
dân tộc ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đề cập đến một số nội dung cụ thể về nhà nước 
cách mạng.

Tháng 2/1930, Chính cương vắn tắt của Đảng do Người trực tiếp soạn thảo đã đưa 
ra 13 nội dung cụ thể về xã hội, chính trị, kinh tế của một nhà nước cách mạng.

Tháng 5/1941, Hồ Chí Minh cùng Trung ương thành lập Mặt trận Việt Minh, với 
38 nội dung về các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, công dân…
công bố trong Chương trình Việt Minh, Người đã đề cập đến những nội dung cụ thể 
biểu hiện bản chất dân chủ của nhà nước sẽ được thành lập sau khi chúng ta giành được 
chính quyền.

Từ những nội dung cụ thể đưa ra trong Chính cương tháng 2/1930 đến Chương 
trình Việt Minh rồi sau này, trong Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đề án 
Nghị quyết Đại hội Quốc dân Tân Trào hay Tuyên ngôn của Ủy ban dân tộc giải phóng 
Việt Nam tháng 8/1945, chúng ta thấy những nội dung đó biểu hiện một quan điểm nhất 
quán của Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của một nhà nước cách mạng, một Nhà nước 
sẽ thực hiện “những lẽ phải không ai chối cãi được” cho dân chúng số nhiều, đó là: “Tất 
cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có 
thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền 
mưu cầu hạnh phúc” và “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn 
luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” (Hồ Chí Minh 1983: 838).

3. Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, năm đầu tiên của nhà nước Dân chủ Cộng 
hòa ở Việt Nam, một số nội dung chính về bản chất dân chủ của nhà nước cách mạng 
theo quan điểm của Hồ Chí Minh là:

3.1. Bảo đảm đời sống vật chất cho đông đảo nhân dân lao động
Nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất của con người là: ăn - mặc - ở. Hồ Chí Minh 

khẳng định: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự 
do độc lập cũng không làm gì”. Vì vậy, nhà nước cần “phải thực hiện ngay:

- Làm cho dân có ăn
- Làm cho dân có mặc
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- Làm cho dân có chỗ ở.”
(Báo Cứu Quốc, ngày 11/1/1946).
Năm 1945, hàng triệu nông dân miền Bắc chết đói. Sau Cách mạng tháng Tám, 

nạn đói vẫn tiếp tục đe dọa nhân dân. Cần có những biện pháp đảm bảo ngay cho nhân 
dân nghèo khổ lúc đó có ăn để không bị chết đói. Một ngày sau Lễ độc lập, trong phiên 
họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vấn 
đề cứu đói cho đông đảo dân nghèo là việc số một trong các việc cấp bách nhất mà nhà 
nước cách mạng cần phải làm ngay lúc đó. Đồng thời, Người đưa ra hai biện pháp đề 
nghị Chính phủ thực hiện: Một là, phát động ngay chiến dịch tăng gia sản xuất; Hai là, 
trước mắt kêu gọi đồng bào cả nước, những người có ăn 10 ngày nhịn ăn một bữa, gạo 
tiết kiệm được giúp cho dân nghèo đang thiếu ăn.

Kế đó, ngày 28/9/1945, Hồ Chí Minh cho đăng báo Cứu Quốc thư của Người kêu 
gọi đồng bào toàn quốc ra sức cứu đói. Người viết: “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, 
nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào 
cả nước và tôi xin thực hành trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. 
Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo…”

Ngày 8/11/1945, Người lại viết bài đăng trên báo Cứu Quốc hô hào nhân dân 
chống đói. Sau khi nêu một số cách chống đói mà mọi người, mọi nơi đều có thể làm 
được, Người viết: “Nói tóm lại, bất cứ cách gì, hễ làm cho dân đỡ đói lúc này và ngăn 
ngừa nạn đói mùa sau, chúng ta đều phải làm”.

Ngày 7/12/1945, trong thư gửi nông gia Việt Nam đăng trên báo Tấc Đất, Hồ Chí 
Minh nhắc nhở mọi người: “Hiện nay chúng ta có 2 việc quan trọng nhất: cứu đói ở Bắc 
và kháng chiến ở Nam…Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất 
nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay”.

3.2. Chống thất học, mở mang dân trí cho toàn dân
Năm 1945, hơn 90% đồng bào ta mù chữ. Với một thực trạng dân trí như vậy, về 

mặt chính trị-xã hội, làm sao người dân có thể thực hiện được các quyền dân chủ của 
mình! Và về mặt kinh tế, làm sao đất nước có thể phát triển được. Là một nhà nước của 
“dân chúng số nhiều”, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo nhà nước đó đã thực sự 
muốn Chính phủ có những biện pháp hữu hiệu để không ngừng nâng cao dân trí cho 
nhân dân. Vì vậy, cũng ngay trong phiên họp đầu tiên ngày 3/9/1945, Người đã đề nghị 
Chính phủ đặt nạn dốt của nhân dân là một vấn đề cấp bách thứ 2 ngay sau nạn đói cần 
phải giải quyết và trước mắt, mở một chiến dịch trong toàn quốc để chống nạn mù chữ.

Đó là một biểu hiện đáng lưu ý khi tìm hiểu tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh 
cũng như tìm hiểu bản chất dân chủ của Nhà nước cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Hoàn cảnh lịch sử tháng 9/1945 đặt Nhà nước cách mạng Việt Nam trước một 
tình huống muốn tồn tại phải vượt qua rất nhiều khó khăn nghiệt ngã. Vấn đề chống dốt 
cho nhân dân có thể lui lại làm sau. Nhưng chính quyền của nhân dân mà hơn 90% dân 
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mù chữ nếu để kéo dài, tính nhân dân và bản chất dân chủ của chính quyền cách mạng 
dễ bị chệch hướng. Nâng cao dân trí cho đông đảo nhân dân là một yếu tố quan trọng 
để đảm bảo cho tính dân chủ của một Nhà nước được thực hiện. Là người mang nặng 
tư tưởng thân dân, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhà nước cách mạng làm ngay (chứ không 
phải sẽ làm) những việc thiết thực nhằm chống nạn thất học, mở mang dân trí cho “dân 
chúng số nhiều”.

Ngày 4/10/1945, nhân danh Chủ tịch Chính phủ nhân dân lâm thời, Hồ Chí Minh 
cho đăng trên báo Cứu Quốc lời kêu gọi quốc dân Việt Nam chống nạn thất học. Người 
chỉ rõ: “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, 
phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết 
phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ”.

Ngày 4/5/1946, qua báo Cứu Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho anh chị em 
giáo viên Bình dân học vụ. Trong thư Người viết: “Anh chị em chịu cực khổ, khó nhọc, 
hy sinh phấn đấu để mở mang trí thức phổ thông cho đồng bào, để xây đắp nền văn hóa 
sơ bộ cho dân tộc… Một phần tương lai của dân tộc nước nhà nằm trong sự cố gắng của 
anh chị em”.

Cũng trong thời gian này, tháng 5/1946, Hồ Chí Minh còn tự tay viết lời căn dặn 
anh chị em giáo viên Bình dân học vụ vào đầu cuốn sách Phương pháp và cách thức dạy 
vỡ lòng chữ quốc ngữ do Nha Bình dân Học vụ xuất bản. Người nhắc nhở anh chị em 
“tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết”.

3.3. Chiêu tập những người hiền tài trong dân tham gia việc nước
Trong nhà nước cách mạng, những đại biểu của nhân dân tham gia chính quyền, 

tham gia lãnh đạo nhà nước. Nhưng không phải lúc nào và nơi nào những đại biểu đó 
cũng phản ánh được đầy đủ tài trí và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, ngoài việc lắng 
nghe ý kiến của cán bộ cấp dưới, của các thành viên Chính phủ, Hồ Chí Minh thực sự 
quan tâm tới việc nhà nước phải tìm cách để tạo điều kiện cho người có tài, có đức trong 
dân có thể tham gia giúp ích nước nhà. Theo Hồ Chí Minh,“Nhân tài nước ta dù chưa 
có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài 
càng ngày càng phát triển, càng thêm nhiều…” (Bài “Nhân tài và kiến quốc”, Báo Cứu 
Quốc, ngày 14/11/1945). Vì vậy, từ tháng 11/1945 đến tháng 11/1946, trong vòng một 
năm, dù bộn bề công việc, Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian hai lần viết bài đăng báo tìm 
người tài đức. Người kêu gọi nhân dân: “Đồng bào ta ai có tài năng và sáng kiến… lại 
sẵn lòng hăng hái giúp ích nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho Chính phủ” (Báo 
Cứu Quốc, ngày 14/11/1945). Người yêu cầu các địa phương: “Phải trực tiếp điều tra 
nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân thì phải báo cáo 
ngay cho Chính phủ biết. Báo cáo phải nói rõ: tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện 
vọng, chỗ ở của người đó. Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo 
cho đủ” (Bài “Tìm người tài đức”, báo Cứu Quốc, ngày 20/11/1946). Chính quyền của 
nhân dân, nhưng kiến thiết đất nước cần phải có tài, Nhà nước phải tạo điều kiện cho 



Thông báo Khoa học 2015 **

85

người tài xuất thân, phải biết dùng và biết trọng người tài. Giữa năm 1946, khi sang 
Pháp lo việc ngoại giao, chính trị cho đất nước, Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian tiếp 
xúc với các trí thức người Việt để động viên họ về nước tham gia kháng chiến kiến quốc.

3.4. Công chức chính quyền phải có lòng vì dân, vì nước, chí công vô tư
Để nâng cao sức chiến đấu của chính quyền các cấp, tháng 10/1945, Hồ Chí Minh 

viết thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. Trong thư, Người chỉ rõ nghĩa 
vụ của chính quyền đối với nhân dân, phê phán nghiêm khắc những thói xấu của một số 
công chức chính quyền và kêu gọi họ: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc 
gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” (Báo Cứu Quốc, ngày 17/10/1945). Đây là một nội 
dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước cách 
mạng. Ngay từ lúc mới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cả sau này nữa, 
nhiều lần Hồ Chí Minh nhắc lại tư tưởng này. Không chỉ nhắc lại, Người còn đưa ra các 
giải pháp lớn cùng những việc cụ thể cần làm để thực hiện tư tưởng đó (Hồ Chí Minh 
1948). Nếu không có dân thì Chính phủ không có lực lượng. Nếu không có Chính phủ 
thì dân không có ai dẫn đường. Muốn có dân thì phải được dân yêu, dân tin, dân kính. 
Để có được điều đó thì công chức chính quyền các cấp phải yêu dân, thương dân và vì 
dân, tức là phải hết sức làm những việc có lợi cho dân, đồng thời hết sức tránh những 
việc có hại đến dân. Để làm được điều đó, công chức chính quyền cần“công bình chính 
trực”, “Chí công vô tư”, không được “Trái phép”, “Cậy thế”, “Hủ hóa”, “Tư túng”, 
“Chia rẽ”, “Kiêu ngạo”… (Hồ Chí Minh 1984: 73, 92, 179). Tư tưởng trên của Hồ Chí 
Minh được thể hiện rất rõ ràng trong hàng chục báo cáo, lời kêu gọi, bài nói, thư từ của 
Người trong thời gian từ tháng 9/1945 đến tháng 11/1946, đặc biệt là trong 2 văn bản: 
“Thư gửi cho các đồng chí tỉnh nhà” ngày 17/9/1945 và “Thư gửi Ủy ban Nhân dân các 
kỳ, tỉnh, huyện và làng” ngày 17/10/1945 (Hồ Chí Minh 1984). Trong tư tưởng của Hồ 
Chí Minh, công chức chính quyền phải có lòng vì dân, vì nước, chí công vô tư, biết tự 
phê bình, có sai thì sửa chữa.

Xét về mặt nhân cách, đó là những phẩm chất đạo đức rất quý. Xét về mặt nhà 
nước, đây là một nội dung phản ánh bản chất dân chủ của một nhà nước của dân, do 
dân và vì dân.

Lời phát biểu đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phiên họp Hội đồng Chính 
phủ ngày 3/9/1945 là: “Chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính… chắc chắn 
chúng ta sẽ phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa 
chữa khuyết điểm”.

Trong năm đầu tiên của Nhà nước cách mạng, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở công 
chức chính quyền các cấp: Không sợ có khuyết điểm, chỉ sợ không có quyết tâm sửa 
đổi; không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa… Nhà nước 
cách mạng mới được thành lập, Chính phủ và cán bộ chính quyền các cấp chưa quen 
việc điều hành xã hội, nhưng cần phải làm, vừa làm vừa học, sai thì sửa, không đổ lỗi 
cho người khác, không đổ lỗi cho hoàn cảnh… và chính Người đã thực hiện những điều 
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Người nói. Trong bài “Tự phê bình” gửi quốc dân năm 1945, sau khi nhắc lại những 
việc Chính phủ đã làm được và những việc chưa làm được, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 
“Có thể đổ cho rằng: những khuyết điểm đó vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn 
mới, vì lẽ này, lẽ khác. Nhưng không, tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ đồng 
bào cố gắng, những khuyết điểm kể trên là lỗi tại chúng tôi”.

Cũng với tư tưởng này, hơn một năm sau, ngày 20/11/1946, trong bài “Tìm người 
tài đức” đăng trên báo Cứu Quốc, Người viết: “E vì Chính phủ nghe không đến, thấy 
không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa 
nhận”. Ngay từ những ngày tháng đầu tiên thành lập nhà nước mới, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã mong muốn, thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn công chức chính quyền các 
cấp từ trung ương đến cơ sở làm những việc có lợi cho dân, tránh những việc có hại cho 
dân. Người đã suy nghĩ để tìm mọi cách giúp cán bộ của mình làm được điều đó. Và 
chính Người luôn nêu gương làm điều đó. Có một điều cần lưu ý về chữ “Dân” trong tư 
tưởng này, theo Người, dân ở đây không phải là dân chung chung, càng không phải là 
“dân chúng số ít” mà chính là “dân chúng số nhiều”, tức số đông nhân dân lao động. Khi 
tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1945-1946 về bản chất dân chủ của một nhà nước 
cách mạng, chúng tôi thấy, theo quan niệm của Người, bản chất đó không chỉ biểu hiện 
qua những lời kêu gọi mà phải được biểu hiện cụ thể trong sự vận hành của nhà nước.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của một nhà nước là một 
vấn đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Trong bài viết này, tác giả cũng chỉ đề cập được đôi 
ba nội dung cụ thể mà Người biểu hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và những 
nội dung này cũng mới chỉ dừng ở giới hạn đặt vấn đề để tìm hiểu.
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HỒ CHÍ MINH THOUGHT ON THE ESSENCE OF THE DEMOCRACY 
OF THE REVOLUTIONARY NATION IN 1945-1946

Trần Thị Thu Hà

In the years of 1945-1946, the Democratic Republic of Vietnam was still young and 
had to deal with many difficult problems. In that circumstance, the thoughts of Ho Chi Minh 
was decisive factor to the fate of the young nation. In this article, the author aims to review 
some details in the Hồ Chí Minh Thought in this short but decisive period (1945-1946). Hồ 
Chí Minh Thought concentrated on resolving problematic issues by that time, particularly 
overcoming the starvation, improving intellectual standards of the people, recruiting talents...


