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HOÀNGNGỌCCHÍNH ن

VAI TRÒCỦA
MẶT TRẬNVIỆTMINH
trongCáchmạng
Tháng Támnăm1945

CN., BảotàngLịch sửQuốcgia

1. Trong kho cơ sở của Bảo tàng Lịch sử Quốc
gia hiện lưu giữ một văn bản có giá trị lịch sử, đó
là bản Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng
Cộng sảnĐôngDương lần thứ VIII họp tại Pác Bó,
Cao Bằng từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941. Trong
Nghị quyết có ghi “… Cốt yếu của cuộc vận động
hiện thời là làm thế nào đánh đuổi được giặc Pháp
- Nhật, thực hiện cho được cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc. Vậy thì một chiến thuật làm thế
nào có lợi cho cuộc cách mạng ấy là cần thiết...
Vậy nên chiến thuật hiện tại của Đảng ta là phải
vận dụng một phương pháp hiệu triệu hết sức
thống thiết, làm sao đánh thức được tinh thần dân
tộc xưa nay trong nhân dân (hơn hết là dân tộc
Việt Nam). Cho nên cái mặt trận hiệu triệu của
Đảng ta hiện nay không thể gọi như trước là Mặt
trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương mà
phải đổi ra cái tên khác cho có tinh thần dân tộc
hơn… vậy mặt trận hiệu triệu của Đảng ta hiện
nay ở Việt Nam là Việt Nam độc lập đồng minh,
hay nói tắt là Việt Minh…” (Đảng Cộng sản Việt
Nam 2000: 122 - 123). Như vậy tính đến nay đã
tròn 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
(1941 - 2021).

Thực tế lịch sử đã chứngminh thắng lợi củaCách
mạng Tháng Tám là kết quả tổng hợp của nhiều yếu
tố, trong đó Mặt trận Việt Minh là nhân tố quan
trọng gópphần tập hợpđôngđảo quần chúng, hình
thành lực lượng chính trị hùng hậu để xâydựng khối
đoàn kết toàn dân, đồng thời cũng là nhân tố phát
động toàn dân nổi dậy kháng Nhật cứu nước đưa
cáchmạng Tháng Tám đến thắng lợi vẻ vang.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương
lần thứ VIII, ngày 25/10/1941, Mặt trận Việt Minh
công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ.
Tuyên ngôn của Việt Minh là giương cao ngọn cờ
giải phóng dân tộc, chủ chương “liên hiệp các giới
đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo,
già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo và xu
hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc giải
phóng và sinh tồn” (Đảng Cộng sản Việt Nam
2000: 123). Chủ trương cứu nước, Mặt trận Việt
Minh cũng khẳng định “Việt Minh chủ trương liên
hiệp các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể cách
mạng, các dân tộc bị áp bức ở Đông Dương, đặng
đánh đổ chủ nghĩa đế quốc làm cho nước Việt
Nam và cả xứ Đông Dương được hoàn toàn độc
lập” (Đảng Cộng sản Việt Nam 2000: 123).
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Hình 1.Mặt trậnViệtMinh tổ chứcmít tinh, tuần hành
tại Nhà hát Lớn HàNội ngày 17/8/1945
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Mặt trận Việt Minh đã đề ra Chương trình cứu
nước gồm 44 điểm bao gồm các chính sách về
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… Các chương
trình này là sự cụ thể hóa tư tưởng đại đoàn kết
dân tộc của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Những chính sách này đảm bảo quyền lợi nhất
định của những giai cấp cơ bản, vừa chiếu cố tới
quyền lợi của các tầng lớp khác trong xã hội, trên
cơ sở đảm bảo quyền lợi chung của tất cả các
thành viên tham gia phong trào giải phóng dân
tộc nên đã đoàn kết tập hợp được mọi lực lượng
có lợi cho cách mạng. Nhờ có chủ trương, chính
sách rõ ràng, đúng đắn, Mặt trận Việt Minh đã
phát triển nhanh chóng từ nông thôn đến thành
thị, từ miền ngược đến miền xuôi góp phần xây
dựng và phát triển lực lượng chính trị, lực lượng
vũ trang chuẩn bị cho Tổng khời nghĩa Tháng Tám,
các hội cứu quốc, như: Hội Nông dân Cứu quốc,
Hội Phụ nữ Cứu quốc, Hội Thanh niên Cứu quốc,
Hội Công nhân Cứu quốc… được thành lập tại

Hình 2.Mười chính sách lớn của Việt Minh
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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nhiều tỉnh ở miền Bắc, một số tỉnh miền Trung và
các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng…

Trước sự phát triểnđángkểcủaphongtràoViệt
Minh trong hai năm 1941 - 1942 và những biến đổi
của tình hình thế giới, Ban Thường vụ Trung ương
Đảng đã họp từ ngày 25 đến ngày 28/02/1943
để bàn về việc mở rộng lực lượng, lấy Việt Minh
làm nòng cốt liên minh với các đảng phái, nhóm
yêu nước cả trong và ngoài nước. Thực hiện chủ
trương đó, năm 1943, Hội Văn hóa Cứu quốc, một
thành viên của Mặt trận Việt Minh đã được thành
lập. Tháng 6 năm 1944, Đảng ta đã giúp những trí
thức tiến bộ yêu nước thành lập Đảng Dân chủ

Việt Nam, thu hút họ vào mặt trận Việt Minh.
Trong hai năm 1942 - 1943, các đoàn thể của Mặt
trận Việt Minh được thành lập và phát triển nhanh
chóng ở khắp các tỉnh, thành phố, các nhà máy,
trường học… Tại Hà Nội, tổ chức Việt Minh được
phát triển mạnh tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhà
máy sửa chữa ô tô AVIA, STAI, các trường Bưởi,
trường Kỹ nghệ thực hành. Tại Sài Gòn, Gia Định
và một số thành phố khác ở miền Nam, tổ chức
Việt Minh đã được thành lập với nhiều tổ chức
thành viên như công hội, thanh niên, phụ nữ… Đặc
biệt tại Việt Bắc, trên cơ sở các “xã hoàn toàn”,
“tổng hoàn toàn”, các căn cứ địa cách mạng đã

Hình 3. BáoCứu Quốc - Cơ quan tuyên truyền cổ động của Mặt trận Việt Minh
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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được thành lập ở khắp các tỉnh. Bước sang năm
1944, tình hình trong nước và thế giới chuyển
biến có lợi cho cách mạng Việt Nam. Cuộc chiến
chống chủ nghĩa phát xít bước vào giai đoạn kết
thúc. Trước sự phát triển của mặt trận Việt Minh
và trước yêu cầu của cách mạng, các đội Cứu quốc
quân được thành lập. Các đội Cứu quốc quân đã
tích cực vận động quần chúng tham gia các hoạt
động của Mặt trận, mở rộng căn cứ cách mạng,
phát triển vũ trang tuyên truyền, mà điển hình
là sự thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải
phóng quân vào ngày 22/12/1944 (tiền thân của
Quân đội nhân dân Việt Nam sau này). Như vậy
Mặt trận Việt Minh ra đời với chủ trương đoàn kết
tập hợp mọi lực lượng vàomặt trậnDân tộcThống
nhất chống Pháp - Nhật đã góp phần quan trọng

vào việc chuẩn bị lực lượng chính trị và vũ trang
cho cách mạng Việt Nam.

Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, quân
Pháp ở Đông Dương nhanh chóng đầu hàng.
Trước tình hình đó, ngày 12/3/1945 Ban Thường
vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị “Nhật - Pháp
bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tại Hội
nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định
phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước
mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa
giành chính quyền. Mặt trận Việt Minh đã đề ra
khẩu hiệu đấu tranh đúng đắn, phù hợp “Phá kho
thóc giải quyết nạn đói”. Chủ trương này đã đáp
ứng đúng nguyện vọng bức thiết của nhân dân
và qua phong trào này, quần chúng nhân dân đã
nhận rõ rằng muốn giành quyền sống cho mình

Hình 4. Truyền đơn của Việt Minh kêu gọi quốc dân đồng bào
ủng hộ cách mạng, đánh đuổi Nhật - Pháp năm 1945
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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quần chúng, tổ chức xã hội có: báo Độc lập của
Đảng Dân chủ, báo Búa, Lao Động của Tổng Công
hội Bắc Kỳ, báo Kèn gọi lính, Chiến đấu của Việt
Nam quân nhân cứu quốc, báo Hồn nước, Hoàng
Diệu của thanh niên Hà Nội. Báo của các địa
phương như: Đuổi giặc nước của Việt Minh Thanh
Hóa; Chơn Độc lập của Việt Minh tỉnh Lê Trung
Đỉnh (tức Quảng Ngãi); Hiệp Lực của Việt Minh
Bắc Ninh; Kháng địch của Việt Minh Nghệ Tĩnh…
Ngoài ra còn có khá nhiều tài liệu in thành sách
của Ban tuyên truyền cổ động của Trung ương
Đảng và mặt trận Việt Minh xuất bản như: Kinh
nghiệm Việt Minh Việt Bắc; Giải thích chính sách
củaĐảng; Đồng tiền cứu nước; Nhật Pháp bắn nhau
và hành động của chúng ta… Đặc biệt trong sưu
tập này có nhiều tài liệu, hiện vật về sự ra đời và
phát triển mạnh mẽ của các lực lượng và bán vũ
trang nhằm chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền trong cả nước, như: các loại vũ khí thô sơ,
dao, kiếm, mã tấu, súng kíp, súng hỏa mai…

phải đoàn kết dưới ngọn cờ Việt Minh, đấu tranh
đánh đổ ách thống trị của phát xít Nhật và bè lũ
tay sai của chúng. Khẩu hiệu này có ý nghĩa to lớn
đã “thổi bùng ngọn lửa căm thù trong đông đảo
nhân dân và phát động quần chúng vùng dậy với
khí thế cách mạng hừng hực tiến tới khởi nghĩa
giành chính quyền”.

Ngày 11/8/1945 Chính phủ Nhật chấp nhận
đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Ngày
16/8/1945, Mặt trận Việt Minh tổ chức Đại hội
Quốc dân Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa
và kêu gọi nhân dân đứng lên giành lấy chính
quyền. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra nhanh
chóng, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, chính
quyền của đế quốc gần 100 năm và chế độ quân
chủ tồn tại nghìn năm ở nước ta về cơ bản bị sụp
đổ hoàn toàn. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường
Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên
ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở
Đông Nam Á.

2. Trong các sưu tập tài liệu, hiện vật hiện đang
lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sưu tập tài
liệu, hiện vật liên quan đến Mặt trận Việt Minh
rất đa dạng về loại hình, phong phú về chất liệu
và kỹ thuật in ấn. Nhóm hiện vật liên quan đến
hoạt động xây dựng lực lượng chính trị gồm có:
Bản thảo của Nguyễn Ái Quốc về phát triển tổ
chức quần chúng và Việt Minh năm 1941, Tuyên
ngôn của Việt NamĐộc lập đồngminh, Dấu đồng
của Tổng bộ Việt Minh, Dấu dùng đóng trên đầu
tờ báo “Việt Nam Độc Lập”, Chương trình Việt
Minh, Điều lệ của các tổ chức cứu quốc đoàn thể…

Đặc biệt, để đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền
đường lối giải phóng dân tộc đến toàn dân, kịp
thời cổ vũ thắng lợi mới giành được trong các
cuộc đấu tranh, Tổng bộ Việt Minh quyết định
đẩy mạnh công tác xuất bản báo chí như là một
vũ khí đấu tranh trên mặt trận chính trị, văn hóa,
tư tưởng. Trong sưu tập hiện vật về Mặt trận Việt
Minh có hơn 30 loại báo của Mặt trận, các đoàn
thể quần chúng của các địa phương khắp ba niền
đất nước như: Trung ương có các báo Việt Nam
Độc lập, Cờ Giải phóng, Cứu quốc; các đoàn thể

Hình 5. Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban chỉ huy lâm thời
khu giải phóng
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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Trong sưu tập này còn có khá nhiều hiện vật
văn bản giúp chúng ta hiểu thêm về đường lối,
chủ trương của Đảng cũng như sự lớn mạnh
của các lực lượng vũ trang trong cao trào trước
Tổng khởi nghĩa bằng các ấn phẩm tổng kết kinh
nghiệm hoạt động của các lực lượng vũ trang lúc
bấy giờ do Ban tuyên truyền cổ động của Trung
ương Đảng và Mặt trận Việt Minh xuất bản các
năm 1944 - 1945 như: Chiến thuật du kích; Công
tác chính trị trong quân đội cách mạng; Cách đánh
du kích; Kinh nghiệm Việt Minh Việt Bắc… Trong
thời gian Tổng khởi nghĩa (khoảng 20 ngày),
Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh đã đưa
ra những sách lược đúng đắn và kịp thời, đó là các
văn kiện rất quan trọng của Hội nghị toàn quốc
của Đảng Cộng sản Đông Dương từ ngày 13 đến
15/8/1945, Đại hội Quốc dân ngày 16/8/1945,
đều họp ở Tân Trào (Tuyên Quang). Sự ra đời của
Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ngày 13/8/1945 với
“Quân lệnh số 1” phát động Tổng khởi nghĩa; Lời
hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh ngày 14/8/1945…
đều khẳng định đây là “cơ hội ngàn năm có một
cho nhân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền

độc lập cho nước nhà”.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng

lợi vang dội và nhanh chóng do nhiều nguyên
nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chủ
yếu là nhờ có chính sách đại đoàn kết dân tộc
của Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông
Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập và lãnh
đạo. Mặt trậnViệtMinh được thành lập đã giương
cao ngọn cờ dân tộc, xác định đúng kẻ thù, có
những chủ trương, chính sách đúng đắn, những
khẩu hiệu đấu tranh thích hợp, đáp ứng yêu cầu
cách mạng, phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi
bức thiết của mọi tầng lớp nhân dân, được đông
đảo quần chúng nhân dân ủng hộ, trở thành ngọn
cờ tập hợp sức mạnh toàn dân, là động lực cơ bản
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Vai trò của
Mặt trận Việt Minh không chỉ tạo dấu ấn lịch sử
trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, mà
còn để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho
công tác xây dựng Mặt trận, tập hợp lực lượng,
đoàn kết dân tộc trong các giai đoạn cách mạng
sau này.
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THE ROLE OF THE VIET MINH
FRONT IN THE REVOLUTION
OF AUGUST 1945
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LPSRUWDQW RQH 7KH )URQW FRQWULE WHG WR WKH JDWKHULQJ RI WKH SHRSOH DQG IRUPLQJ D

SR HUI O SROLWLFDO IRUFH RQVHT HQWO 9LHW 0LQK GURYH WKH HQWLUH SHRSOH WR UHYROW

DJDLQVW WKH -DSDQHVH PLOLWDULVWV DQG EUR JKW WKH J VW 5HYRO WLRQ WR D JORULR V

YLFWRU 2Q WKH RFFDVLRQ RI WKH WK DQQLYHUVDU RI WKH IR QGLQJ RI WKH 9LHW 0LQK

)URQW WKH D WKRU RI WKLV DUWLFOH EDVLQJ RQ GRF PHQWV DQG DUWHIDFWV

RI WKH 9LHWQDP1DWLRQDO 0 VH P RI LVWRU HPSKDVL HG WKH LPSRUWDQW UROH RI WKH

)URQW LQ WKH V FFHVV RI WKH J VW 5HYRO WLRQ RI
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