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Câu hỏi 

Đường lối kháng chiến tàn dân, toàn vẹn, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng 

hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hóa ra sao? 

Trả lời 

1. Kháng chiến toàn dân: 

- Xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta, từ quan điểm “Cách mạng là 

sự nghiệp của quần chúng” của Chủ nghĩa Mác Lê-nin, từ tư tưởng chiến tranh nhân dân 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

-  rong đó lực lượng v  trang nhân dân  a th  quân, gồm:  ộ đội chủ lực,  ộ đội địa 

phư ng và dân quân du kích làm n ng cốt. 

- Để phát huy tối đa s c mạnh của toàn dân tộc, Đảng t  ch c, t p hợp m i tầng l p nhân 

dân, không phân  iệt giai cấp, tôn giáo, đảng phái,… cùng tham gia một mặt tr n dân tộc 

thống nhất (Mặt tr n Việt Minh). 

- Có lực lượng  toàn dân tham gia m i thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực 

cánh sinh. 

2. Kháng chiến toàn diện: 

- Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải chống lại toàn diện. 

- Cuộc kháng chiến của ta  ao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, 

kinh tế, văn hóa, giáo dục ngoại giao,... nhằm phát huy khả năng của mỗi người trên từng 

lĩnh vực, tạo ra s c mạnh t ng hợp. 

 Về quân sự: thực hiện v  trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích. 

 Về chính trị: Năm 1948, tại Nam Bộ,  ầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã đến cấp 

tỉnh; Ở nhiều n i, Hội đồng Nhân dân và Ủy  an Kháng chiến hành chính các cấp 

được củng cố và kiện toàn. 

 Về kinh tế: ta chủ trư ng phá hoại kinh tế của địch, xây dựng nền kinh tế tự cấp, 

tự túc. 

 Về văn hoá, giáo dục: tháng 7-1950, Chính phủ đề ra chủ trư ng cải cách giáo dục 

ph  thông. 
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 Về ngoại giao: Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên  ố sẵn sàng đặt 

quan hệ ngoại giao v i  ất c  nư c nào tôn tr ng độc l p, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh th  của Việt Nam. Sau đó,  rung Quốc, Liên Xô, lần lượt các 

nư c dân chủ nhân dân khác công nh n và đặt quan hệ ngoại giao v i nư c ta. 

- Đồng thời ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc, t c là xây dựng chế độ m i nên phải 

kháng chiến toàn diện. 

3. Kháng chiến trường kì: 

- So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh h n ta nhiều về m i 

mặt, ta chỉ h n địch về tinh thần và chính nghĩa. Do đó ta phải có thời gian để chuyển hóa 

lực lượng làm cho địch yếu dần, phát triển lực lượng của ta, tiến lên đánh  ại kẻ thù. 

-  hông qua cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 và Chiến dịch Việt Bắc thu 

- đông năm 1947 thấy rõ chủ trư ng đánh  ại kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh”,  uộc 

thực dân Pháp phải chuyển qua đánh lâu dài của Đảng ta. 

4. Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế: 

- Mặc dù rất coi tr ng thu n lợi và sự giúp đỡ từ  ên ngoài, nhưng v n mệnh của dân tộc 

ta phải do nhân dân ta quyết định, phải dựa vào s c mạnh của ta, sự giúp đỡ  ên ngoài 

chỉ là điều kiện hỗ trợ. 

- Đảng và nhân dân nh n th c được rằng: xây dựng nền chính trị, kinh tế, giáo dục,… 

vững mạnh chính là tiềm lực để thực hiện kháng chiến tự lực cánh sinh. 

- Mặc dù v y, Đảng ta luôn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, sẵn sàng đặt quan hệ ngoại 

giao v i  ất c  nư c nào tôn tr ng độc l p, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh th  

của Việt Nam. 

 


