TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ DIỄN BIẾN CỦA
HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu hỏi
Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Hướng dẫn trả lời
Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 87, 88 để trả lời.
TRẢ LỜI CÂU BÀI 1 TRANG 89 SGK LỊCH SỬ LỚP 12
*Hoàn cảnh lịch sử:
- Cuối 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh, ý thức
giai cấp và chính trị rõ rệt
- Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời năm 1929 hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh
hưởng của nhau, công kích lẫn nhau, làm phong trào cách mạng trong nước có nguy
cơ chia rẽ lớn.
⟹ Trong tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm đã trở về Hương Cảng, Quảng
Châu, Trung Quốc để triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản.
b. Nội dung hội nghị:
- Từ 6/1/1930 đến 8/2/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản diễn ra ở Cửu
Long (Hương Cảng – Trung Quốc), Tham dự Hội nghị gồm: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn
Đức Cảnh (đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng), Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu
(đại biểu của An Nam Cộng sản đảng).
- Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam,
thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn
thảo (Cương lĩnh chính trị dầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam).
- Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng thành lập gồm 7 ủy viên do Trịnh
Đình Cửu đứng đầu.
- Ngày 24/02/1930, Đông Dương cộng sản Liên đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản
Việt Nam.
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