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 Tóm tắt 

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), việc phát huy sức mạnh tổng 

hợp đã được Đảng chú trọng và đó chính là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên 

thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Quá trình phát huy sức mạnh tổng hợp 

của Đảng trong thời kỳ 1930-1945 đã để lại nhiều kinh nghiệm quý. Bài viết nghiên cứu việc 

vận dụng những kinh nghiệm đó vào nâng cao chất lượng công tác huy động nguồn lực giai 

đoạn hiện nay. 

Từ khoá: sức mạnh tổng hợp, Đảng Cộng sản Việt Nam, huy động nguồn lực, 1930-1945 

 

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng 

hợp là một phương pháp cách mạng, là 

khoa học và nghệ thuật dựa trên cơ sở phát 

huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, 

sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế 

gắn với điều kiện cụ thể. Quá trình phát 

huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong 

thời kỳ 1930-1945 đã để lại nhiều kinh 

nghiệm quý và có giá trị trong việc vận 

dụng vào công tác huy động nguồn lực 

trong giai đoạn hiện nay.  

1. Những kinh nghiệm của Đảng trong 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc thời kỳ 1930-1945 

Một là, luôn chủ động, nhạy bén đánh 

giá đúng tình hình thực tiễn làm cơ sở để 

xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp 

Việc nhận diện đúng tình hình thực tiễn 

trong và ngoài nước luôn đóng một vai trò 

quan trọng trong việc xây dựng và phát huy 

sức mạnh tổng hợp. Nhận thức được điều 

đó, trong thời kỳ 1930-1945, Đảng luôn 

chủ động, nhạy bén đánh giá những biến  
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chuyển của tình hình trong nước và thế giới 

để từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn 

nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp. Điều 

này được thể hiện rất rõ trong Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên (tháng 2-1930) của Đảng 

Cộng sản Việt Nam khi xác định phương 

hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam 

là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ 

địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” 

(Văn kiện Đảng toàn tập, 2002). Việc lựa 

chọn con đường cách mạng vô sản mới có 

thể huy động được cao nhất sự cố kết cộng 

đồng, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, 

hợp với xu thế của thời đại khi Cách mạng 

tháng Mười Nga giành thắng lợi đã mở ra 

thời đại mới - thời đại quá độ đi lên chủ 

nghĩa xã hội. Việc nhận định đúng tình 

hình thực tiễn, gắn kết cách mạng Việt 

Nam với cách mạng thế giới đã chấm dứt 

sự bế tắc trong con đường cứu nước giải 

phóng dân tộc, đặt nền móng cho việc phát 

huy cao độ sức mạnh tổng hợp, từ đó mở ra 

những thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.  

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền 1930-1945, với sự chủ động, nhạy 
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bén, Trung ương Đảng đã theo dõi sát sao 

diễn biến của Chiến tranh thế giới lần thứ 

hai và phong trào cách mạng thế giới, đặc 

biệt là những bước tiến của Hồng quân 

Liên Xô, từng bước bổ sung, cụ thể hóa 

đường lối với những quyết định sát đúng, 

kịp thời khi chuyển hướng chỉ đạo chiến 

lược đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên 

hàng đầu và tích cực chuẩn bị lực lượng về 

mọi mặt. Khi Hồng quân Liên Xô đánh tan 

đội quân Quan Đông mạnh nhất của phát 

xít Nhật, buộc phát xít Nhật phải đầu hàng 

vô điều kiện, tranh thủ thời cơ ngàn năm có 

một, Đảng đã phát huy được những điều 

kiện khách quan thuận lợi, kịp thời phát 

động toàn dân nổi dậy, kết hợp sức mạnh 

của dân tộc với sức mạnh của thời đại, 

giành độc lập dân tộc từ tay phát xít Nhật 

và tay sai của Nhật trước khi quân Đồng 

minh vào Đông Dương. Trên thực tế, chỉ 

trong vòng nửa tháng, từ ngày 14 đến ngày 

28-8-1945, dựa vào sức mạnh tổng hợp và 

thế thắng áp đảo, cuộc tổng khởi nghĩa đã 

nổ ra và giành thắng lợi trong cả nước. 

Thắng lợi to lớn của Tổng khởi nghĩa cách 

mạng Tháng Tám 1945 chính là thắng lợi 

của sức mạnh nhân dân được kết hợp với 

yếu tố chín muồi, thuận lợi của nhân tố thời 

đại, được tổ chức thực hiện bằng trí tuệ 

lãnh đạo sáng suốt; tinh thần độc lập, tự 

chủ; bản lĩnh và nhãn quan chiến lược vô 

cùng nhạy bén của Đảng và Hồ Chí Minh.  

Hai là, luôn nhận diện đúng, đủ 

các nhân tố, lực lượng có khả năng tạo 

thành sức mạnh tổng hợp 

Việc nhận diện đúng, đủ các nhân 

tố, lực lượng có khả năng tạo thành sức 

mạnh tổng hợp đóng vai trò rất quan trọng 

trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp, bởi 

lẽ nhận diện đúng sẽ huy động cao độ được 

toàn bộ nguồn lực. Nhân thức được điều đó, 

trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên tháng 2-

1930, Đảng đã rất đúng đắn, sáng tạo khi xác 

định lực lượng cách mạng, chủ trương tập 

hợp đại bộ phân giai cấp công nhân, nông 

dân, tiểu tư sản trí thức và trung tiểu địa 

chủ, trong đó công nông là gốc cách mạng, 

công nhân là người lãnh đạo cách mạng. 

Với việc xác định cách mạng Việt Nam là 

một bộ phận của cách mạng thế giới, 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 2-

1930), Luận cương chính trị (tháng 10-

1930) và các văn kiện khác thời kỳ đấu 

tranh giành chính quyền (1930-1945) đã chỉ 

rõ: nhân dân Việt Nam đoàn kết với giai 

cấp công nhân Pháp, đoàn kết với phong 

trào giải phóng dân tộc các nước thuộc địa 

và nửa thuộc địa, nhất là Trung Quốc, Ấn 

Độ, phải đoàn kết, bênh vực Liên bang Xô 

Viết là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. 

Đảng chủ trương thực hiện đoàn kết quốc tế 

với tất cả các lực lượng cách mạng và tiến 

bộ trên thế giới.  

Trong cao trào giải phóng dân tộc 

(1939-1945), để hoàn thành nhiệm vụ giải 

phóng dân tộc, Đảng xác định lực lượng 

cách mạng, đó là : “Phải tập trung cho được 

lực lượng cách mạng toàn cõi Đông 

Dương, không phân biệt thợ thuyền, dân 

cày, phú nông, địa chủ, tư sản bản xứ, ai có 

lòng yêu nước thương nòi sẽ cùng nhau 

thống nhất mặt trận, thu góp toàn lực đem 

tất cả ra giành quyền độc lập, tự do cho dân 

tộc, đánh tan giặc Pháp - Nhật xâm chiếm 

nước ta. Sự liên minh tất cả lực lượng của 

các giai cấp, đảng phái, các nhóm cách 

mạng cứu nước, các tôn giáo, các dân tộc 

kháng Nhật, đó là công việc cốt yếu của 

Đảng ta” (Văn kiện Đảng toàn tập, 2000). 

Bên cạnh đó, với việc nhận định được vai 

trò và tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với nền 

chính trị thế giới và khu vực, vì vậy đồng 

thời với xây dựng lực lượng cách mạng ở 

trong nước, Trung ương Đảng mà đứng đầu 

là Hồ Chí Minh đã tìm cách xây dựng mối 

quan hệ hữu hảo với lực lượng Mỹ đồn trú 
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ở Trung Quốc, đồng thời xác định Việt 

Nam đứng về phe Đồng minh trong cuộc 

chiến tranh chống phát xít. 

Thực tiễn lịch sử của Cách mạng Tháng 

Tám đã cho thấy, muốn đưa cách mạng đến 

thắng lợi phải có thực lực, thực lực đó được 

tạo ra từ xác định đúng được lực lượng 

trong và ngoài nước, tận dụng mọi lực 

lượng có lợi cho cách mạng để phát huy 

cao độ sức mạnh tổng hợp. 

Ba là, cần phải thực hiện có hiệu 

quả những biện pháp nhằm biến sức 

mạnh tổng hợp từ khả năng thành hiện 

thực 

Sau khi nhận diện rõ tình hình và 

nhận định được lực lượng, Đảng cần phải 

có biện pháp thực hiện hiệu quả việc phát 

huy sức mạnh của các lực lượng cách 

mạng, nếu không các lực lượng cách mạng 

sẽ chỉ là khả năng. Để có thể biến sức mạnh 

tổng hợp từ khả năng thành hiện thực, trong 

thời kỳ 1930-1945, Đảng đã luôn đặt lợi ích 

của dân tộc, của nhân dân lên hàng đầu, đặt 

nhiệm giải phóng dân tộc lên trên hết vì thế đã 

thu hút được đông đảo các lực lượng tham gia 

và thực hiện đa dạng hoá các phương pháp, 

hình thức tập hợp vào trong các tổ chức để 

nhằm phát huy cao độ sức mạnh của các giai 

tầng trong xã hội. Trung ương Đảng chủ 

trương phải gấp rút xây dựng lực lượng 

cách mạng và phát huy sức mạnh tổng hợp 

gồm cả sức mạnh trong nước và sức mạnh 

thời đại, sức mạnh trực tiếp và sức mạnh 

gián tiếp, lực lượng chủ đạo và lực lượng 

hỗ trợ, mở ra thời kỳ xây dựng lực lượng 

chính trị, vũ trang, căn cứ địa ở trong nước, 

tranh thủ sức mạnh ở ngoài nước, chuẩn bị 

tốt nhất cho cuộc khởi nghĩa giành chính 

quyền sắp diễn ra. Để tranh thủ sức mạnh 

bên ngoài, Đảng ra sức vận động, tranh thủ 

sự ủng hộ, giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, 

của các Đảng Cộng sản và công nhân ở 

Liên Xô, Trung Quốc và các nước khác đối 

với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của 

nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam 

cũng tích cực ủng hộ Liên Xô, cách mạng 

Trung Quốc, phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân 

tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

Trong phạm vi khu vực, Đảng Cộng sản 

Việt Nam giúp đỡ xây dựng lực lượng cách 

mạng ở Lào và Campuchia, phối hợp chặt 

chẽ cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước, 

thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương 

nhằm phối hợp cuộc đấu tranh của nhân 

dân ta với Mặt trận nhân dân Pháp và các 

lực lượng hoà bình, dân chủ, chống phát xít 

và ngăn ngừa chiến tranh thế giới lần thứ 

hai. Xuất phát từ nhận thức về cuộc đấu 

tranh của dân tộc ta chống phát xít Nhật và 

thực dân Pháp là một bộ phận của cuộc đấu 

tranh chung chống phát xít Đức, Ý, Nhật, 

Đảng đã chủ trương đặt quan hệ với bộ 

phận kháng chiến Đờ Gôn ở Pháp, tranh 

thủ sự ủng hộ, dù là nhất thời của chính 

quyền Quốc dân đảng Trung Hoa và của 

Mỹ. Tháng 2-1945, Hồ Chí Minh đã đi Côn 

Minh (Trung Quốc) để trực tiếp xây dựng 

mối quan hệ với lực lượng Đồng Minh, 

tranh thủ sự giúp đỡ. Một tổ điện đài và sau 

đó một đơn vị quân đội Mỹ đã có mặt ở 

Tân Trào để cùng phối hợp với Việt Minh 

chống phát-xít Nhật.  

Bốn là, xây dựng được một đội 

ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương 

mẫu, có khả năng phát huy sức mạnh 

tổng hợp 

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), Đảng rất chú trọng đến 

công tác đào tạo cán bộ và đã xây dựng 

được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo 

đức, thật sự gương mẫu, gắn bó với nhân 

dân và là hạt nhân đại đoàn kết, là sức hút 

quần chúng nhân dân, có tài năng để có thể 

phát huy được sức mạnh tổng hợp. Với tư 

duy độc lập và quan điểm khách quan, khoa 



 
 

Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Phú Yên, Số 25 (2020), 20-26 23 

 

học, nắm được quy luật chung, những xu 

thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế và tiếp 

cận kịp thời, chính xác và khai thác các 

nguồn thông tin từ nhiều phía, đội ngũ cán 

bộ, đảng viên đã nhận định được chính xác 

thời cuộc, sự biến chuyển của tình hình 

trong nước và thế giới, nhận diện được lực 

lượng cách mạng và có những biện pháp để 

huy động lực lượng đó thành sức mạnh 

tổng hợp. Với những tấm gương anh dũng 

hy sinh cao đẹp của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên như các đồng chí Ngô Gia Tự, Lê 

Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà 

Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ 

và hàng trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi 

ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, 

của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. 

Chính với những tấm gương đảng viên kiên 

trung như thế, đã thật sự hạt nhân đại đoàn 

kết, đã đoàn kết được không chỉ công - 

nông, tranh thủ được đại đa số quần chúng 

mà còn tranh thủ được một số trí thức có 

tên tuổi, một bộ phận của tầng lớp trên, tư 

sản dân tộc, các thủ lĩnh dân tộc thiểu số, 

các tín đồ đạo Cao Đài, Hòa Hảo... Sức 

mạnh tổng hợp được củng cố và phát huy, 

cả dân tộc nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ 

trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương 

trong cả nước nhất tề nổi dậy, tiến tới khởi 

nghĩa giành chính quyền trong cả nước một 

cách nhanh, gọn, không đổ máu và thành 

công triệt để, làm nên thắng lợi của Cách 

mạng tháng Tám.  

2. Vận dụng các kinh nghiệm trên vào 

công tác huy động nguồn lực trong giai 

đoạn hiện nay 

Để đưa đất nước phát triển nhanh và 

bền vững, rất cần thiết phải huy động và sử 

dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Việc vận 

dụng phù hợp những kinh nghiệm trên sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả của việc huy 

động nguồn lực.  

 Thứ nhất, chủ động, kịp thời, đánh giá 

đúng tình hình thực tiễn để đề ra đường lối, 

chính sách phù hợp trong việc huy động 

nguồn lực phát triển đất nước 

Trong giai đoạn hiện nay với những cơ 

hội, thuận lợi và không ít khó khăn, thách 

thức, việc phân tích, đánh giá tình hình 

trong nước và các yếu tố chủ quan cũng 

như theo dõi, đánh giá diễn biến và dự báo 

chiều hướng phát triển tình hình thế giới và 

khu vực, những xu thế chủ yếu trong quan 

hệ quốc tế, những thay đổi trong chính sách 

của các nước, nhất là nước lớn đối với nước 

ta có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt trong 

điều kiện phải đối mặt với các tình huống 

bất thường, phức tạp, càng phải coi trọng 

việc đề ra đường lối đúng đắn để có thể đưa 

ra lựa chọn ưu tiên hợp lý, ứng phó có hiệu 

quả với các mối hiểm nguy, xoay chuyển 

tình thế, biến thách thức thành cơ hội. 

Đường lối phát huy sức mạnh tổng hợp 

đươc Đảng xác định, đó là, trên cơ sở tận 

dụng, phát huy mọi nguồn lực (cả bên trong 

và bên ngoài), Đảng xác định phải dựa vào 

nội lực là chính; lấy kết hợp chặt chẽ giữa 

quốc phòng với an ninh, đối ngoại, kinh tế, 

văn hóa,… làm nền tảng; lấy phát triển 

kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an 

ninh theo đường lối chính trị đúng đắn của 

Đảng là điểm cốt lõi, nhân tố quyết định. 

Điều có ý nghĩa quyết định là phải có chính 

sách phù hợp để phát huy tối đa khả năng 

về vật chất, trí tuệ và tinh thần của mọi 

người dân để góp phần quan trọng vào đẩy 

nhanh và nâng cao hiệu quả phát triển kinh 

tế - xã hội. Trong khi xác định nội lực 

chính là nền tảng, là cơ sở vững chắc, cũng 

không thể xem nhẹ những hiệu ứng tác 

động quan trọng từ xu thế của thời đại. 

Điều này đặt ra yêu cầu đối với Đảng Cộng 

sản Việt Nam - chủ thể lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam - trong việc hoạch định đường 

lối, thực tiễn hoá đường lối phát huy sức 

mạnh tổng hợp cần phải đặc biệt chú ý giải 
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quyết tốt mối quan hệ giữa sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại, luôn đề cao vấn 

đề củng cố nội lực, nhưng đồng thời phải 

chú trọng phân tích sự biến động của thời 

đại để kịp thời tận dụng nguồn sức mạnh từ 

ngoại lực. 

Thứ hai, nhạy bén trong việc nhận diện 

đúng các nguồn lực để tập hợp và phát huy 

có hiệu quả mọi nguồn sức mạnh phục vụ 

cho sự phát triển của đất nước          

Trong quá trình tiến hành thực hiện 

công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế diễn ra 

mạnh mẽ, việc huy động nguồn lực tiếp tục 

được đặt ra một cách cấp thiết. Điều này 

đòi hỏi Đảng phải nhạy bén trong việc nhận 

diện chính xác, kịp thời các nguồn lực để 

thành động lực thúc đẩy sự phát triển của 

đất nước. Nguồn nội lực của nước ta được 

tạo nên bởi quy mô và chất lượng của dân 

số cả nước (Việt Nam đang trong thời kỳ 

“dân số vàng”); các nguồn lực tự nhiên khá 

phong phú (đất đai, rừng, biển, tài 

nguyên…); vị trí địa - chính trị và địa - 

kinh tế của đất nước; truyền thống yêu 

nước, tự lực, tự cường; nền văn hóa đậm 

tính nhân văn, cộng đồng;… Ngoài ra, sự 

ổn định chính trị-xã hội, hệ thống thể chế, 

luật pháp, chính sách, tổ chức bộ máy, đội 

ngũ cán bộ,... từng bước đổi mới, hoàn 

thiện đã tạo môi trường không chỉ giải 

phóng sức sản xuất trong nước mà còn thu 

hút đầu tư nước ngoài, đưa nền kinh tế đất 

nước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. 

Đường lối đúng đắn của Đảng phù hợp với 

lợi ích của tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân 

dân, vị thế của Việt Nam tại khu vực và 

trên trường quốc tế ngày càng được nâng 

cao. Nguồn ngoại lực trong giai đoạn hiện 

nay được cấu thành bởi sức mạnh của các 

xu thế lớn, trong đó dòng chủ lưu là hòa 

bình, hợp tác và phát triển; sức mạnh của 

toàn bộ xã hội quốc tế và cộng đồng quốc 

tế, các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu 

tranh vì các mục tiêu cao cả là hòa bình, 

độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển bền 

vững; sức mạnh của hàng trăm quốc gia 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát 

triển thiên niên kỷ, sức mạnh của thế giới 

văn minh trong kỷ nguyên của cách mạng 

khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, toàn 

cầu hóa… Đây là yếu tố thuận lợi từ thế 

giới bên ngoài bổ sung cho nội lực, tạo 

thêm điều kiện để huy động và sử dụng nội 

lực có hiệu quả cao hơn.  

Thứ ba, chú trọng đổi mới nội dung 

và cách thức huy động các nguồn lực nhằm 

phát huy một cách cao độ sức mạnh tổng 

hợp 

Để có thể huy động cao độ các 

nguồn lực trong giai đoạn hiện nay, cần 

thực hiện một số giải pháp để đổi mới nội 

dung và cách thức huy động các nguồn lực. 

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng - thành tố có vai trò quyết định nhất 

trong xây dựng và phát huy sức mạnh tổng 

hợp của đất nước. Theo đó, Đảng phải thực 

sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững 

mạnh và kiên quyết chống tham nhũng, tạo 

cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc. Đảng phải nâng cao năng 

lực lãnh đạo cách mạng, năng lực cầm 

quyền, bằng đường lối, chủ trương, chính 

sách đúng đắn, sáng tạo, nhằm phát huy sức 

mạnh tổng hợp của đất nước. Cùng với đó, 

cần khơi dậy, phát huy khối đoàn kết dân 

tộc và truyền thống yêu nước của nhân dân; 

nêu cao ý chí, quyết tâm và trách nhiệm 

toàn dân với lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng 

thời, cần giải quyết hài hòa và quan tâm 

đến lợi ích chính đáng của nhân dân, làm 

cho mỗi người dân có ý thức cao về trách 

nhiệm bảo vệ Tổ quốc như là bảo vệ lợi ích 

của chính mình. Trên cơ sở khai thác và 

phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực 

trong nước, Việt Nam muốn huy động 
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nguồn ngoại lực, cần phải có một chiến 

lược phát triển phù hợp và môi trường đầu 

tư, kinh doanh lành mạnh, trước hết là có 

một hệ thống thể chế, chính sách đồng bộ, 

một nền hành chính minh bạch, hiệu lực và 

hiệu quả. Cần mở rộng quan hệ trao đổi, 

hợp tác sản xuất kinh doanh với các nước, 

các khu vực trên thế giới; tranh thủ thêm 

nguồn vốn, công nghệ mới và thị trường 

xuất nhập khẩu, phục vụ việc mở mang 

phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn 

hoá, giáo dục của nước ta. Trong điều kiện 

quốc tế ngày nay, chính sách đối ngoại 

đúng đắn của Đảng cần tiếp tục phát huy để 

tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các tổ 

chức quốc tế, các nước trong cộng đồng 

quốc tế, nhất là các nước láng giềng hữu 

nghị, trong khu vực, bạn bè truyền thống, 

nước lớn. 

Thứ tư,  xây dựng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên có bản lĩnh, có năng lực trong 

công tác huy động nguồn lực 

 Đội ngũ cán bộ, đảng viên là 

những người trực tiếp thực thi đường lối 

của Đảng trong việc phát huy sức mạnh 

tổng hợp, huy động nguồn lực, nên vai trò 

của đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt 

đặc biệt quan trọng. Đường lối đúng mà 

năng lực, tư duy và thái độ của đội ngũ lãnh 

đạo, chỉ đạo chưa thực sự có tầm, có tâm 

thì cũng sẽ không thực hiện được việc huy 

động nguồn lực. Trong bối cảnh đất nước 

đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, chủ động hội nhập quốc tế đã đặt ra 

những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ. 

Đó là một đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập 

trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương 

mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu 

dưỡng, rèn luyện. Gắn liền với đạo đức 

cách mạng, cán bộ phải thực sự có tri thức, 

trí tuệ và tài năng, có tư duy độc lập sáng 

tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đặc biệt là 

tính quyết đoán, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm; có tầm hiểu biết sâu rộng, kỹ năng 

nắm bắt thông tin, phân tích, xử lý thông 

tin, khả năng linh cảm, dự báo, dự đoán 

những xu hướng vận động thuận chiều và 

ngược chiều; năng lực tổ chức, liên kết các 

thành viên, đoàn kết cấp dưới, đoàn kết 

nhân dân; khả năng thành thạo ngoại ngữ 

(nhất là tiếng Anh); am hiểu tường tận luật 

pháp và các thông lệ quốc tế;... sẽ ngày 

càng trở thành những tiêu chí chính của 

người cán bộ. Như vậy, việc xây dựng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài là yêu 

cầu cấp thiết để nhằm nâng cao chất lượng 

công tác huy động nguồn lực.  

Có thể thấy rằng, những kinh 

nghiệm quý báu được rút ra từ quá trình 

Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp 

trong thời kỳ 1930-1975 sẽ có giá trị to lớn 

trong việc vận dụng vào công tác huy động 

nguồn lực trong giai đoạn hiện nay nhằm 

góp phần to lớn vào thắng lợi của công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 
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 Abstract 

During the government struggle (1930-1945), the promotion of general strength was 

focused by the Party and it was one of the important factors to bting about the historic victory 

of the August Revolution 1945. The process of promoting the Party general strength in the 

period 1930-1945 has left so many precious experiences. The article researches the application 

of these experience lesson to improve the quality of human resources promotion in the current 

stage. 

Key words: general strength, Communist Party of Vietnam, human resources 
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