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Chủ tịch Hồ Chí Minh
(1890-1969)
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 6-1-1946, bằng tổng tuyển cử phổ thông đầu 
phiếu, nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu nhất, 
đại diện cho ý chí và trí tuệ của dân tộc, bầu vào Quốc hội đầu tiên của 
nước Việt Nam độc lập. Ngoài 333 đại biểu nhân dân cử ra, do hoàn 
cảnh lịch sử đặc biệt lúc bấy giờ, thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân 
tộc, gạt bỏ mũi nhọn tiến công của kẻ thù, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Quốc hội còn mở rộng thêm 70 ghế dành cho Việt Nam Quốc 
dân Đảng (Việt Quốc) và Việt Nam cách mạng đồng minh hội (Việt Cách)  
không qua bầu cử. 

Ra đời trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách, thù trong giặc 
ngoài, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Quốc hội đã thông qua được 
một bản hiến pháp dân chủ - Hiến pháp năm 1946, đặt cơ sở pháp lý 
cho chế độ dân chủ cộng hòa, phát huy tinh thần và trí tuệ của dân tộc 
để kháng chiến và kiến quốc. Quốc hội khóa I vốn là quốc hội lập hiến, 
có nhiệm vụ xây dựng và ban hành bản Hiến pháp đầu tiên rồi giải tán 
để nhân dân bầu ra Nghị viện nhân dân gồm hai viện. Nhưng do hoàn 
cảnh lịch sử đặc biệt, Quốc hội khóa I phải làm nhiệm vụ của cơ quan 
đại diện cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, quyết định 
những vấn đề trọng đại của đất nước. 

Mặc dù trong thời kỳ kháng chiến không họp được thường xuyên 
theo định kỳ, nhưng thông qua Ban Thường trực, Quốc hội đã cho ý 
kiến và phê bình các chủ trương, chính sách của Chính phủ, sát cánh 
cùng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo mọi hoạt động kháng chiến, kiến quốc, 
hoàn thành xuất sắc trọng trách mà quốc dân giao phó trong một giai 
đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc. Tuy Hiến pháp 1946 chưa được 
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ban hành do hoàn cảnh chiến tranh, nhưng Quốc hội đã thực thi đúng 
chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần của Hiến pháp. Có thể khẳng định, 
Quốc hội khóa I thực sự là Quốc hội thống nhất, Quốc hội đại đoàn kết 
dân tộc, Quốc hội kháng chiến và kiến quốc. 

Để ghi nhận quá trình ra đời, phát triển và đóng góp to lớn của 
Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, đầu những năm 1990, 
Văn phòng Quốc hội đã chủ trì mời PGS. NGND. Lê Mậu Hãn và các 
cộng sự nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Bộ Lịch 
sử Quốc hội Việt Nam gồm 4 tập, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia  
Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội lần lượt xuất bản vào các năm 
1994, 2003, 2012, 2015 và mới chủ yếu phát hành trong Quốc hội và các 
cơ quan của Quốc hội.

Năm nay nhân kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2016) và 
chào mừng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật xuất bản trọn bộ Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1946-2011) 
gồm 4 tập để phục vụ bạn đọc.  

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam, 
tập I (1946-1960) trong bộ sách quý trên với bạn đọc. 

Tháng 11 năm 2016
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
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LỜI GIỚI THIỆU

Việt Nam là một nước văn hiến từ ngàn xưa. Nhân dân Việt 
Nam vốn có truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất vì độc 
lập, tự do của dân tộc. Từ giữa thế kỷ XIX trở đi, nhân dân Việt 
Nam đã không ngừng đứng dậy đấu tranh chống lại ách thống 
trị của thực dân Pháp. Trong cao trào giải phóng dân tộc, ngày 
16-8-1945, Đại hội đại biểu quốc dân họp tại Tân Trào. Đại hội là 
hình ảnh tiêu biểu của khối đoàn kết dân tộc, đã hiệu triệu toàn 
dân nổi dậy giành chính quyền dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám 1945. Ngày 2-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay 
mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 3-9, trong phiên họp 
đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị 
với Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử 
với chế độ phổ thông đầu phiếu. Ngày 6-1-1946, tất cả công dân 
Việt Nam không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, 
chính kiến, v.v., từ 18 tuổi trở lên đã tham gia cuộc Tổng tuyển 
cử, tự do lựa chọn người đại diện cho mình vào Quốc hội, cơ quan 
“quyền lực tối cao để ấn định cho nước Việt Nam một Hiến pháp 
dân chủ cộng hòa”.

Sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Quốc hội đã lập ra Chính phủ liên hiệp kháng chiến, thông 
qua bản Hiến pháp (1946) là thành quả của cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam gần 9 thập kỷ, trực tiếp 
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là 15 năm đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản 
Việt Nam) lãnh đạo, là hiện thực sinh động về thể chế nhà nước 
cộng hòa dân chủ, một loại hình nhà nước pháp quyền cách mạng 
của nhân dân Việt Nam.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946) vốn là 
một Quốc hội lập hiến. Song do hoàn cảnh cách mạng và kháng 
chiến nên Hiến pháp 1946 chưa được ban hành. Quốc hội đã 
giao cho Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội căn cứ vào các 
nguyên tắc đã định của Hiến pháp để thực thi việc lập pháp. Với 
tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Quốc hội đã giải quyết mọi vấn đề của toàn quốc, 
lập hiến và lập pháp, biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước 
mà Chính phủ ký với nước ngoài, Quốc hội khóa I đã hoàn thành 
trách nhiệm của mình đối với một giai đoạn lịch sử quan trọng 
của đất nước.

Mười bốn năm hoạt động trong hoàn cảnh kháng chiến cực 
kỳ khó khăn gian khổ (1946-1960) là quá trình rèn luyện Quốc 
hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (khóa I), Quốc hội vì dân, 
vì nước, Quốc hội thống nhất toàn quốc, Quốc hội kháng chiến và 
kiến quốc, Quốc hội dân tộc dân chủ theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đây là bản chất và là đặc điểm độc đáo xuyên suốt của 
Quốc hội, hàm chứa nhiều bài học quý về tổ chức và hoạt động 
của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang tiến 
hành sự nghiệp đổi mới toàn diện để đưa đất nước thoát khỏi 
nghèo nàn lạc hậu, phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống 
nhân dân, từng bước hoàn thiện nền dân chủ, làm cho dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Trong sự nghiệp đổi 
mới, Quốc hội đang phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất, từng bước hoàn thiện việc xây dựng Nhà nước 
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pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân, tăng cường 
pháp chế và hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước. Truyền thống 
yêu nước, cách mạng và những kinh nghiệm hoạt động của Quốc 
hội khóa I dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đang tiếp tục 
khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cho Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vươn lên tầm cao mới trong 
sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền mang đậm bản sắc 
Việt Nam và dấu ấn của thời đại.

Cuốn Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1946-1960) do Văn phòng 
Quốc hội tổ chức nghiên cứu, biên soạn, đã được nhiều đại biểu 
Quốc hội khóa I, các giáo sư sử học, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật cùng các cơ quan nghiên cứu lịch sử đóng góp ý kiến. 
Đây là một công trình khoa học lịch sử về Quốc hội được biên 
soạn nghiêm túc và xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 1994  
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NÔNG ĐỨC MẠNH

LỜI GIỚI THIỆU
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa  
Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

ngày 2-9-1945

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc 
nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã 
thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết 
đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ 
vững quyền tự do và độc lập ấy”. 
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Chương I

TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO  
ĐẾN SỰ RA ĐỜI CỦA QUỐC HỘI  

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

I- QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO (8-1945)

Dân tộc Việt Nam đã sớm hình thành trong lịch sử và có một 
nền văn hiến lâu đời. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống 
anh hùng bất khuất, đoàn kết thủy chung, có tình nghĩa đồng 
bào sâu nặng... Đó là một nét tiêu biểu trong bản sắc dân tộc của 
người Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu 
nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, 
mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết 
thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi 
sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ 
cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng 
tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về 
những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, v.v.. Chúng ta phải ghi nhớ 
công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của 
một dân tộc anh hùng...”1.

Dựa vào dân, bồi dưỡng sức dân, động viên toàn dân, phát 
huy sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc của người  

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 
2011, t.7, tr.38. 
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Việt Nam là kế sâu, gốc bền của sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước. Vì thế, mỗi khi vận nước bị đe dọa, ngoại bang nhòm ngó 
và xâm lăng, cả nước đồng tâm, toàn dân tụ họp, mở hội “Diên 
Hồng”, nêu cao quyết tâm, bàn mưu tính kế, già trẻ gái trai xông 
lên giết giặc, cứu nước, cứu nhà. Đó là bí quyết thắng lợi, tạo nên 
những chiến công hiển hách trong lịch sử: Bạch Đằng, Chi Lăng, 
Xương Giang, Đống Đa...

Giá trị tinh thần truyền thống ấy đã được giữ gìn và phát 
triển từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược và thống trị 
nước ta. Ngay từ khi Pháp nổ súng xâm lược, nhân dân ta đã liên 
tục đứng lên kháng Pháp, kẻ trước ngã, người sau kế tiếp. Song, 
tất cả các phong trào yêu nước chống Pháp lúc bấy giờ đã lần lượt 
thất bại.

Việt Nam đã trở thành một thuộc địa của Pháp. Dân ta bị áp 
bức và bóc lột nặng nề, bị mất hết quyền lợi về kinh tế và chính 
trị, mất hết độc lập và tự do.

Phá ách, chặt xiềng nô lệ cho đồng bào, giải phóng dân tộc, 
giành lại độc lập, tự do là yêu cầu bức thiết nhất của toàn dân ta.

Vào những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh đã kế thừa truyền thống văn hiến của dân tộc, tiếp thu tri 
thức cách mạng phong phú của nhân loại trong thời đại mới, vạch 
đường cách mạng giải phóng dân tộc để đánh đuổi đế quốc xâm 
lược, giành lại độc lập cho dân tộc và tự do dân chủ cho nhân dân.

Tháng 7-1920, khi đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin, 
Nguyễn Ái Quốc đã phấn khởi, tin tưởng, coi đó là “cái cẩm nang 
cần thiết cho chúng ta”, là con đường giải phóng đất nước.

Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của cả dân chúng, 
của toàn thể quốc dân đồng bào. Phải khơi dậy và phát huy 
truyền thống yêu nước, tình nghĩa đồng bào, khối đoàn kết dân 
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tộc, sĩ, nông, công, thương lấy công - nông làm gốc nhằm tạo nên 
sức mạnh dân tộc để chiến đấu và chiến thắng đế quốc thực dân.

Đầu năm 1930, Hồ Chí Minh đã thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam và soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt 
của Đảng. Đó là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xác định chủ trương chiến lược 
làm cách mạng tư sản dân quyền để đi tới xã hội cộng sản1.  Đảng 
phải vận động thu phục cho được đông đảo quần chúng công nhân, 
nông dân, ra sức lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, tập hợp 
hoặc trung lập phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản Việt Nam 
nhằm thực hiện các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, chống đế quốc 
và phong kiến, trước mắt là chống đế quốc và tay sai, giành độc 
lập, tự do cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

Độc lập và tự do là tư tưởng chủ yếu trong Cương lĩnh đầu 
tiên của Đảng.

Dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, một cao trào cách mạng 
đã bùng lên mạnh mẽ trong toàn quốc năm 1930-1931, mà đỉnh 
cao là phong trào Xôviết Nghệ - Tĩnh. Tiếp đến là cao trào dân 
chủ rộng lớn và sôi nổi khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam trong 
những năm 1936-1939. Đây là các cuộc tổng diễn tập cho cuộc 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đế quốc 
Pháp tham chiến. Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Thực dân 
Pháp đầu hàng và dâng Đông Dương cho Nhật.

Nhật - Pháp câu kết với nhau, ra sức bóc lột, đàn áp nhân 
dân các dân tộc Đông Dương. Quyền lợi của tất cả các giai cấp 
đều bị Nhật - Pháp cướp giật, vận mệnh dân tộc nguy vong không 
lúc nào bằng. Vì vậy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
tháng 11-1939 dưới sự chủ trì của Nguyễn Văn Cừ và đặc biệt 
là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941 do 

1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.1.



16

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo, đã nêu cao ngọn cờ giải phóng 
dân tộc lên hàng đầu, tạm gác lại nhiệm vụ cách mạng ruộng 
đất; thống nhất lực lượng cách mạng dân tộc của ba nước trên 
bán đảo Đông Dương; không phân biệt thợ thuyền, dân cày, phú 
nông, tiểu tư sản, tư sản bản xứ, trung, tiểu địa chủ, ai có lòng 
yêu nước thương nòi đều tham gia vào một mặt trận dân tộc 
thống nhất rộng rãi, đánh Pháp, đuổi Nhật, giành quyền độc lập, 
tự do cho các dân tộc ở Đông Dương theo quan điểm thực hiện 
quyền dân tộc tự quyết. Đối với Việt Nam, sau khi đánh đuổi 
Pháp - Nhật sẽ lập nên một nước Việt Nam mới theo chế độ dân 
chủ cộng hòa. Cách mạng Đông Dương hiện tại chỉ giải quyết 
một vấn đề cần kíp là giải phóng dân tộc, vì nếu không đánh đuổi 
được Pháp - Nhật thì chẳng những vận mệnh của dân tộc phải 
chịu kiếp ngựa trâu muôn đời mà vấn đề ruộng đất cũng không 
sao giải quyết được. Do đó, tính chất của cách mạng Đông Dương 
lúc này là “cách mạng dân tộc giải phóng”. Vì quyền lợi sinh tồn 
của dân tộc, phải khơi dậy mạnh mẽ chí khí cách mạng, tinh thần 
yêu nước bất khuất, đoàn kết, thống nhất các lực lượng yêu nước 
trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi lấy tên là Việt 
Nam độc lập đồng minh (Việt Minh). 

Tháng 6-1941, Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào toàn 
quốc. Người viết: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng 
cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế 
quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sâu lửa 
nóng... Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều 
phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: Người có tiền góp 
tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài 
năng góp tài năng...”1. 

Ngày 25-10-1941, Việt Nam độc lập đồng minh đã chính thức 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.230. 
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tuyên bố ra đời. Tuyên ngôn của Việt Minh nêu rõ: “Từ khi lập 
quốc, xét lịch sử nước ta, chưa bao giờ dân tộc ta nhục nhằn, đau 
khổ như lúc này... Nguy cơ diệt vong đã bày ra trước mắt. Hiện 
thời chúng ta chỉ có một con đường mưu sống là đoàn kết thống 
nhất, đánh đuổi Nhật, Pháp, trừ khử Việt gian. Mở con đường 
sống ấy cho đồng bào, “Việt Nam độc lập đồng minh” (Việt Minh) 
ra đời chào các bạn”         1.

Chương trình cứu nước của Việt Minh gồm 44 điểm bao gồm 
các chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thực 
hiện hai điều cốt yếu mà quốc dân đồng bào đang mong ước là:

“1. Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập;
2. Làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do!”.
Đặt quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy, Việt Minh sẵn sàng 

bắt tay đón tiếp những cá nhân hay đoàn thể không cứ theo chủ 
nghĩa quốc tế hay quốc gia miễn là thành thực muốn đánh đuổi 
Nhật - Pháp để dựng lên một nước Việt Nam tự do và độc lập. 
Sau khi đánh đuổi được bọn đế quốc phát xít “sẽ lập nên một 
chính phủ cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
theo tinh thần tân dân chủ, lấy cờ đỏ giữa có ngôi sao vàng năm 
cánh làm lá cờ chung của nước. Chính phủ của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, do Quốc dân Đại hội cử lên...”2. Thực hiện chủ 
trương cứu nước, Việt Minh đã tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ 
trang. Phong trào cách mạng phát triển ngày càng mạnh mẽ và 
đều khắp ở cả nông thôn và đô thị.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế và các đô 
thị khác, cơ sở Việt Minh đã được tổ chức ở trong nhiều nhà máy, 
trường học, đường phố... Phong trào thanh niên, học sinh, trí thức 
được khơi dậy mạnh mẽ. Đảng Dân chủ Việt Nam ra đời (6-1944). 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính 
trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.7, tr.459-461.
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Hội Văn hóa cứu quốc được thành lập. Mặt trận Việt Minh có 
thêm các thành viên mới. Các căn cứ địa và lực lượng vũ trang 
cách mạng được hình thành. 

Trên thế giới, cuộc chiến tranh chống phát xít đã đi vào giai 
đoạn kết thúc thắng lợi. Quân đội Xôviết đang phản công phát xít 
Đức trên nhiều mặt trận. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 
cục diện chiến tranh cũng đang chuyển biến có lợi cho các lực 
lượng chống phát xít, cho phong trào giải phóng dân tộc...

Trong bối cảnh thời cuộc khẩn trương đó, tháng 10-1944, Hồ 
Chí Minh đã gửi thư cho quốc dân đồng bào, thông báo chủ trương 
triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành lập một cơ cấu đại 

Thư của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  
gửi đồng bào toàn quốc (10-1944)
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biểu cho sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí của toàn 
thể quốc dân ta để tạo nên sức mạnh dân tộc bên trong và tranh 
thủ ngoại viện của quốc tế nhằm chớp thời cơ thuận lợi thực hiện 
cho được mục tiêu độc lập, tự do. Cơ cấu tổ chức đó “phải do một 
cuộc Toàn quốc đại biểu Đại hội gồm tất cả các đảng phái cách 
mệnh và các đoàn thể ái quốc trong nước bầu cử ra. Một cơ cấu 
như thế mới đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công việc 
cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các hữu bang.

Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các Đồng minh quốc 
sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải 
phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. 
Ta phải làm nhanh!

Tôi mong rằng các đảng phái và các đoàn thể đều ra sức chuẩn 
bị cùng nhau thảo luận để khai cuộc Toàn quốc đại biểu Đại hội 
trong năm nay. Như vậy thì ngoại viện nhất định cầu được, cứu 
quốc nhất định thành công”1.

Tháng 3-1945, Nhật đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm 
Đông Dương, tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng và đã 
ra bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng 
ta” vạch ra những nhiệm vụ và chủ trương, biện pháp cách mạng 
mới để chỉ đạo phong trào cách mạng trong cả nước phù hợp với 
tình hình lúc này. Một cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ 
làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa đã phát triển trong toàn 
quốc. Phong trào chiến tranh du kích, khởi nghĩa từng phần đã 
diễn ra trong nhiều địa phương, nhất là ở thượng du và trung du 
Bắc Kỳ. Hàng loạt xã, châu, huyện thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang... được 
giải phóng.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.537-538. 
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Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức Ủy ban 
dân tộc giải phóng. Chỉ thị nêu rõ: “Trong tình thế chính quyền 
đế quốc có chỗ tan rã, có chỗ không được ổn định như ở nước ta 
ngày nay, Ủy ban dân tộc giải phóng là hình thức tiền chính 
phủ, trong đó nhân dân học tập để tiến lên giữ chính quyền cách 
mạng”1. Ủy ban dân tộc giải phóng được thành lập ở các cấp từ 
cơ sở đến trung ương. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam tức là 
Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.

Tháng 5-1945, Hồ Chí Minh về Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên 
Quang. Ngày 4-6-1945, Hội nghị cán bộ Việt Minh đã quyết 
nghị thành lập Khu giải phóng. Khu giải phóng chính thức được 
thành lập gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang và một số vùng lân cận 
thuộc Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Ủy ban chỉ huy 
lâm thời Khu giải phóng gồm 5 người. Ủy ban có nhiệm vụ lãnh 
đạo toàn khu về các phương diện chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa và xã hội. Chính sách chung của Ủy ban lâm thời dựa vào ba 
điểm chính sau:

1. Tổng động viên nhân dân trong khu để kháng Nhật.
2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của cuộc kháng 

chiến mà thực hiện chương trình Việt Minh, kiến lập nền dân 
chủ cộng hòa và ban bố các quyền phổ thông đầu phiếu, tự do dân 
chủ, dân tộc tự quyết, nam nữ bình quyền.

3. Cải thiện sinh hoạt cho nhân dân: bỏ sưu, bỏ thuế thân, 
vận động sinh sản, v.v..

Tân Trào được chọn là Thủ đô lâm thời của Khu giải phóng. 
Hơn một triệu đồng bào trong Khu giải phóng bắt đầu được hưởng 
thành quả cách mạng.

Khu giải phóng là căn cứ địa chính của cách mạng cả nước, là 
hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.7, tr.535.
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Tại Tân Trào, Hồ Chí Minh chỉ thị phải gấp rút họp Đại hội 
đại biểu quốc dân. Lúc bấy giờ, cao trào kháng Nhật, cứu nước 
đang cuồn cuộn dâng lên từ Nam chí Bắc. Toàn quốc đang mong 
đợi một chính phủ lâm thời cách mạng của nước Việt Nam độc 
lập. Võ Nguyên Giáp cho biết: “Theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, cuộc 
Toàn quốc đại biểu Đại hội phải khai hội chậm nhất là vào trung 
tuần tháng bảy. Hồ Chủ tịch đã từng cân nhắc giá trị của thời 
gian, của mỗi ngày, mỗi giờ trong lúc đại chuyển biến. Cho nên, 
khi thấy công việc chậm trễ, thì Chủ tịch đã từng dùng đủ mọi 
cách để động viên tinh thần các cán bộ phụ trách và thúc giục 
công cuộc khai hội. Nào thơ viết tay để chỉ rõ công việc khẩn cấp 
như thế nào, nào giao thông đặc biệt tung ra các hướng để thúc 
giục đại biểu. Chủ tịch thấy rõ, lúc bấy giờ, chậm một tý, tức là 
bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi. Song, vì liên lạc khó khăn, đường sá 
trắc trở, mặc dầu anh em đại biểu đã hết sức đi chóng, mà mãi 
đến mười, mười bốn tháng tám, các đại biểu mới lục tục kéo đến 
Tân Trào... Những đoàn đại biểu đi sau tính ra đến mười sáu, 
mười bảy hoặc mười tám, mới tề tựu đông đủ...”1.

Tháng 8-1945, quân đội Liên Xô tiến công như vũ bão, đánh 
bại đội quân Quan Đông tinh nhuệ và hùng mạnh của Nhật tại 
Mãn Châu. Quân Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống đất 
Nhật. Chính phủ Nhật Bản đầu hàng. Quân Nhật ở Đông Dương 
bị tê liệt. Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang tan rã.

Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân 
Trào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành 
lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương và 
ngay đêm hôm đó Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng đã hạ 
mệnh lệnh khởi nghĩa. Ủy ban khởi nghĩa cũng đã ra Quân lệnh 
số 1. Quân lệnh viết: “Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh! Cơ hội có một 

1. Võ Nguyên Giáp: Đội quân giải phóng Bắc Bộ, 1947, tr.67-68.
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cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của 
nước nhà!... Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh 
thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!... Cuộc thắng lợi hoàn 
toàn nhất định sẽ về ta!”1.

Sáng 15-8-1945, được tin đích xác Nhật hoàng đã ra lệnh 
đầu hàng cho quân đội Nhật, Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh 
thấy không thể chờ đợi cho thật đông đủ tất cả các đại biểu nữa 
nên đã quyết định khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân vào chiều 
ngày 16-8-1945 và tiến hành rất nhanh chóng để các đại biểu 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.7, 
tr.421-422.

- Đình Tân Trào, nơi họp Quốc dân đại hội, tháng 8-1945
- Tuyên ngôn của Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ 

Trung ương lâm thời)
- Cây đa Tân Trào
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có thể mang lệnh khởi nghĩa về các địa phương. Hơn 60 đại biểu 
đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các 
dân tộc, tôn giáo, có cả đại biểu từ Nam Bộ, miền Nam Trung 
Bộ và Việt kiều ở Thái Lan, ở Lào về dự Đại hội. Đại hội họp tại 
đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đình lợp lá 
cọ, có ba gian, gian giữa có bàn thờ, vẫn để nguyên không đụng 
chạm đến. Gian bên phải triển lãm sách báo cách mạng, gian bên 
trái là gian họp của Đại hội. Hồ Chí Minh vừa bị cơn sốt nặng, 
sức còn yếu nhưng Người đã đến dự Đại hội. Đây là lần đầu tiên 
sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh ra 
mắt anh chị em đại biểu khắp ba kỳ, cả đại biểu Việt kiều ở Thái 
Lan và Lào. “Được gặp vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, được nghe 
vị lãnh tụ ấy vạch rõ phương châm thành công, với một giọng nói 
hiền từ mà kiên quyết, các đại biểu ai nấy đều có cảm tưởng đã 
được thỏa mãn trong ước vọng bình sinh của mình, lòng tin tưởng 
vào tương lai càng cao”1. Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Đông Dương, đọc bản báo cáo trước Đại hội nêu ra hai vấn 
đề lớn: Tổng khởi nghĩa và bầu Ủy ban dân tộc giải phóng. Đảng 
Cộng sản Đông Dương chủ trương lãnh đạo quần chúng nhân 
dân nổi dậy tước vũ khí của Nhật trước khi quân Đồng minh vào 
Đông Dương, giành lấy chính quyền từ tay Nhật, lật đổ bọn bù 
nhìn tay sai của Nhật, đứng địa vị cầm quyền mà tiếp đón quân 
Đồng minh vào giải ngũ quân Nhật trên đất Đông Dương2.

Đại hội đã nghe Hoàng Quốc Việt báo cáo về phong trào công 
nhân, Trần Đức Thịnh về nông dân, Nguyễn Đình Thi về văn 
hóa, Hoàng Đạo Thúy về hướng đạo, v.v.. Đại hội đã nhất trí 
tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông 

1. Võ Nguyên Giáp: Đội quân giải phóng Bắc Bộ, 1947, tr.68.
2. Trường Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, 

Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, t.1, tr.350.
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Dương và hiệu triệu nhân dân toàn quốc, các đoàn thể cách mạng 
phải kịp thời đứng lên phấn đấu, thi hành 10 điểm sau:

“1. Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. 

2. Võ trang nhân dân. Phát triển Quân giải phóng Việt Nam.
3. Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tùy từng 

trường hợp sung công làm của quốc gia hay chia cho dân nghèo.
4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế 

công bằng và nhẹ.
5. Ban bố những quyền của dân, cho dân: 
- Nhân quyền, 
- Tài quyền (quyền sở hữu),
- Dân quyền: quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân 

chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), 
dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền.

6. Chia lại ruộng đất cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi 
tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân.

7. Ban bố Luật lao động; ngày làm 8 giờ, định lương tối thiểu, 
đặt xã hội bảo hiểm.

8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp. 
Mở Quốc gia ngân hàng. 

9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ 
thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp, kiến thiết nền văn 
hóa mới.

10. Thân thiện và giao hảo với các nước Đồng minh và các 
nước nhược tiểu dân tộc để giành lấy sự đồng tình và sức ủng hộ 
của họ”1.

Đại hội đã quyết định lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.7, 
tr.559-560.
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do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trần Huy Liệu, Phó Chủ tịch và 
các ủy viên là Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên 
Giáp, Phạm Văn Đồng, Dương Đức Hiền, Chu Văn Tấn, Nguyễn 
Văn Xuân, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Hiến, Nguyễn 
Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Đang. Thường trực 
của Ủy ban là Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, 
Nguyễn Lương Bằng, Dương Đức Hiền. Đại hội bế mạc ngày 17-
8-1945. Trong buổi lễ bế mạc, Ủy ban dân tộc giải phóng hướng 
lên lá cờ đỏ sao vàng, trang nghiêm tuyên thệ: Chúng tôi là 
những người được quốc dân đại biểu bầu vào Ủy ban dân tộc giải 
phóng để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Trước lá cờ 
thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo 
nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc 
lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết 
không lùi bước1. Đại hội bế mạc trong không khí Tổng khởi nghĩa 
sôi sục, Lệnh khởi nghĩa đã truyền đi từ hôm 13-8-1945. Các 
đại biểu phải khẩn trương trở về địa phương lãnh đạo nhân dân 
nổi dậy giành chính quyền theo ba nguyên tắc: tập trung, thống 
nhất, kịp thời. Thì giờ rất cấp bách. Phải hành động cho kịp thời 
cơ: “Không phải Nhật bại là nước ta tự nhiên được độc lập: Nhiều 
sự gay go trở ngại sẽ xảy ra. Chúng ta phải khôn khéo và kiên 
quyết. Khôn khéo để tránh những sự không lợi cho ta. Kiên quyết 
để giành cho được nền hoàn toàn độc lập... Một dân tộc quyết tâm 
và nhất trí đòi quyền độc lập thì nhất định được độc lập. Chúng 
ta sẽ thắng lợi”2. 

Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng đã gửi thư 
kêu gọi đồng bào toàn quốc trước giờ phút đấu tranh quyết liệt và 
khẩn trương: Tổng khởi nghĩa. Bức thư có đoạn viết:

1. Xem Đầu nguồn, Hồi ký về Bác Hồ, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975, tr.37.
2. Chặt xiềng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1955, tr.65.
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“Hỡi đồng bào yêu quý!
... Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cũng như Chính phủ 

lâm thời của ta lúc này. Hãy đoàn kết chung quanh nó, làm cho 
chính sách và mệnh lệnh của nó được thi hành khắp nước.

... Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc 
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.

Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến 
bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ.

Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng 
cảm tiến lên!”1.

Quốc dân Đại hội diễn ra khẩn trương và thắng lợi trong đêm 
trước cuộc Cách mạng Tháng Tám là hình ảnh tiêu biểu của khối 
đoàn kết dân tộc đồng tâm nhất trí đứng lên đem sức ta mà giải 
phóng cho ta ở một thời điểm thuận lợi ngàn năm có một. Thắng 
lợi đó là một biểu hiện sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong việc vận dụng và thực thi từng bước tư tưởng dân 
quyền ngay trong tiến trình đấu tranh giành quyền độc lập dân 
tộc bằng hình thức tổ chức Quốc dân Đại hội để thông qua quyết 
sách chuyển xoay vận nước bằng Tổng khởi nghĩa, xóa bỏ chế độ 
nô dịch cũ, thi hành 10 chính sách của Việt Minh, đặt cơ sở mang 
tính pháp lý cách mạng đầu tiên cho một chế độ mới của dân, do 
dân và vì dân sắp ra đời.

Thực hiện nghị quyết Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
của Quốc dân Đại hội và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả 
nước, triệu người như một nhất tề nổi dậy với ý chí dù có hy sinh 
đến đâu, dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho 
được chính quyền trong toàn quốc.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.395. 
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Cuộc Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng giành được thắng lợi, 
tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội (19-8), Huế (23-8),  
Sài Gòn (25-8). Chính quyền trong cả nước đã thuộc về nhân dân. 
Vua Bảo Đại xin thoái vị để “được làm dân tự do của một nước 
độc lập”1.

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta 
đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, Nhật; đã lật nhào 
chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập.

Ngày 25-8-1945, Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng Hồ Chí 
Minh về Hà Nội. Theo đề nghị của Người, Ủy ban dân tộc giải 
phóng do Quốc dân Đại hội ở Tân Trào cử ra được cải tổ thành 
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều ủy 
viên Việt Minh trong Chính phủ đã tự nguyện rút ra khỏi Chính 
phủ để mời thêm nhiều nhân sĩ ngoài Việt Minh tham gia. “Đó 
là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi 
ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân”. 
Ngày 27-8-1945, Chính phủ đã ra Lời tuyên cáo nói rõ: “Nhiệm 
vụ của Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam hết sức nặng nề. 
Làm sao cho Chính phủ lâm thời tiêu biểu được Mặt trận dân tộc 
thống nhất một cách rộng rãi và đầy đủ. Bởi vậy... Ủy ban dân 
tộc giải phóng đã quyết định tự cải tổ mời thêm một số nhân sĩ 
tham gia Chính phủ đặng cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng 
nề mà quốc dân giao phó. Chính phủ lâm thời... thật là một 
Chính phủ quốc gia thống nhất, giữ trọng trách là chỉ đạo cho 
toàn thể, đợi ngày triệu tập được Quốc hội để cử ra một Chính 
phủ cộng hòa chính thức”2.

1. Tuyên cáo của Hoàng đế Việt Nam thoái vị ngày 24-8-1945, Việt 
Nam Dân quốc công báo, năm thứ 1, số 1.

2. Chặt xiềng, Sđd, tr.86.
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Chính phủ lâm thời gồm có:
Chủ tịch kiêm Ngoại giao  Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ    Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền
      Trần Huy Liệu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng   Chu Văn Tấn
Bộ trưởng Bộ Thanh niên   Dương Đức Hiền
Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia Nguyễn Mạnh Hà
Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội   Nguyễn Văn Tố
Bộ trưởng Bộ Tư pháp    Vũ Trọng Khánh
Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính
      Đào Trọng Kim
Bộ trưởng Bộ Lao động   Lê Văn Hiến

Một số thành viên trong Chính phủ lâm thời  
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 8-1945
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Bộ trưởng Bộ Y tế   Phạm Ngọc Thạch
Bộ trưởng Bộ Tài chính   Phạm Văn Đồng
Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục  Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng không giữ bộ nào   Cù Huy Cận
Bộ trưởng không giữ bộ nào   Nguyễn Văn Xuân
Ngày 30-8-1945, tại Huế, Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương 

Bằng, Cù Huy Cận thay mặt Chính phủ lâm thời đã tuyên bố 
chấp nhận sự thoái vị của Bảo Đại và nhận ấn, kiếm của nhà vua 
giao nộp cho Chính phủ trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng 
bào Thừa Thiên - Huế.

Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình, trước cuộc mít tinh 
của hàng chục vạn đồng bào Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay 
mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, 
tuyên bố với quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra đời. Bản Tuyên ngôn khẳng định:

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân 
tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”1.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực 
đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam 
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để 
giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”2. 

Độc lập tự do - tư tưởng cách mạng chủ yếu của Hồ Chí Minh 
được phác thảo trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (1930), là 
mục tiêu đấu tranh trực tiếp của Mặt trận Việt Minh (1941) và 
của Đại hội đại biểu quốc dân Tân Trào (8-1945) đã thành hiện 
thực bằng sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Một kỷ nguyên mới trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt 
Nam đã được mở ra - Kỷ nguyên độc lập, tự do.

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.1, 3. 
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Bìa cuốn Tuyên ngôn độc lập
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II- CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN  
CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (6-1-1946)

Ngay sau khi mới thành lập, chính quyền cách mạng của nhân 
dân Việt Nam phải đối phó với một tình thế hết sức hiểm nghèo.

Chính phủ lâm thời long trọng tuyên bố với thế giới: Việt 
Nam đã thành một nước độc lập và tự do. Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời, song chưa được một quốc gia 
nào trên thế giới công nhận. Trái lại, các thế lực đế quốc và tay 
sai đang ráo riết chống lại Đảng Cộng sản và Việt Minh, hòng lật 
đổ chính quyền cách mạng và thiết lập một chính quyền phản 
động tay sai cho đế quốc.

Dưới danh nghĩa quân Đồng minh tiếp nhận sự đầu hàng của 
Nhật, quân đội một số nước đế quốc đã kéo vào nước ta: gần 20 
vạn quân của Tưởng Giới Thạch ở phía bắc vĩ tuyến 16 và hàng 
vạn quân đội Anh ở phía nam vĩ tuyến 16. 

Nấp dưới bóng quân Anh, ngày 23-9-1945, thực dân Pháp đã 
nổ súng ở Sài Gòn mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 
lần thứ hai. Hàng vạn quân Nhật còn lại trên đất nước ta cũng 
tham gia chống lại chính quyền cách mạng.

Lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) do Vũ Hồng 
Khanh, Nguyễn Tường Tam... cầm đầu và Việt Nam Cách mạng 
đồng minh hội (Việt Cách) do Nguyễn Hải Thần nắm giữ, từ lâu 
sống dưới bóng của chính quyền Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc, 
theo chân quân đội Tưởng kéo về nước chống phá cách mạng! 
Việt Quốc và Việt Cách dựa vào quân Tưởng đã chiếm giữ một 
số nơi ở Yên Bái, Vĩnh Yên, Móng Cái. Chúng quấy nhiễu, phá 
phách, cướp của, tống tiền, gây rối loạn trật tự trị an. Chúng rải 
truyền đơn, ra báo công khai xuyên tạc chính sách của Đảng, 
của Việt Minh, đòi loại bỏ các bộ trưởng là đảng viên cộng sản 
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ra khỏi Chính phủ...1. Một số lực lượng phản động khác cũng đã 
nổi dậy ở một số nơi. Chưa bao giờ trên đất nước ta có nhiều kẻ 
thù đến thế!

Thêm vào đó, chính quyền cách mạng còn phải tiếp thu cả 
một gia tài đổ nát do chế độ cũ để lại: công nghiệp phá sản, nông 
nghiệp đình đốn, tài chính kiệt quệ, nạn đói de dọa trầm trọng. 
Hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội nặng nề, kinh nghiệm 
quản lý chính quyền chưa có... Giặc ngoài thù trong, khó khăn 
chồng chất đang đặt chính quyền cách mạng đứng trước thử thách 
“ngàn cân treo sợi tóc”. Vận mệnh của Tổ quốc, nền độc lập vừa 
giành được của dân tộc đang đứng trước nguy cơ mất còn. Vì thế, 
cuộc cách mạng dân tộc ở nước ta vẫn đang tiếp diễn. Để hoàn 
thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy, khẩu hiệu cách mạng của nhân 
dân lúc này vẫn là “Dân tộc trên hết. Tổ quốc trên hết”2. Khác 
với nội dung cơ bản trước đây của cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc là đấu tranh đánh đổ ách thống trị của đế quốc và tay sai, để 
giành chính quyền, thì ngày nay nội dung cơ bản của nó là đấu 
tranh chống giặc ngoài thù trong để giữ cho được chính quyền 
cách mạng của nhân dân vừa giành được. Bởi vì chính quyền 
cách mạng là thành quả và kết tinh cao nhất thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám. Mất chính quyền là mất tất cả, là trở lại đời 
nô lệ. Giữ vững và bảo vệ chính quyền cách mạng là nhiệm vụ 
hết sức cấp bách, sống còn của nhân dân lúc này. Chính quyền 

1. Việt Cách có hai phái. Phái yêu nước của Bồ Xuân Luật đã sớm về 
nước, hướng theo ngọn cờ độc lập của Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng và 
bảo vệ chế độ mới. Còn phái của Nguyễn Hải Thần, sống dựa vào chính 
quyền Tưởng, chống lại cách mạng. Tuy vậy, trong nội bộ Việt Cách của 
Nguyễn Hải Thần và Việt Quốc của Vũ Hồng Khanh cũng có một số người 
yêu nước. Qua thực tiễn đấu tranh, thấy rõ tính chất phản động của các tổ 
chức đó, họ đã từ bỏ Việt Cách, Việt Quốc, đi theo ngọn cờ cách mạng của 
Hồ Chí Minh.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.26.
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là công cụ sắc bén, là đòn bẩy để đưa cách mạng tiến lên. Muốn 
vậy, phải tăng cường khối đoàn kết toàn dân, hòa hợp dân tộc, 
xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng về mọi mặt: chính 
trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và ngoại giao, kháng chiến 
đi đôi với kiến quốc, chống giặc ngoại xâm gắn liền với chống giặc 
đói và giặc dốt. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và thực thi nhiều biện 
pháp để tập hợp, sử dụng nhân sĩ, trí thức, nhân tài phục vụ cho 
sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Nhiều nhân sĩ, trí thức được 
mời tham gia bộ máy hành chính và cơ quan chuyên môn ở các 
cấp, nhất là ở trung ương. Vĩnh Thụy (Bảo Đại) đã được cử làm 
Cố vấn Chính phủ lâm thời dân chủ cộng hòa theo Sắc lệnh số 23/
SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10-9-1945.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố 
và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho 
quần chúng, phải “xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến 
pháp, bầu Chính phủ chính thức”1.

Vì vậy, ngày 3-9-1945, tức là một ngày sau khi Nhà nước 
cách mạng ra đời, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm 
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trước chúng ta đã bị chế độ 
quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém 
phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta 
không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một 
hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng 
hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất 
cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu 
cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống, v.v..”2.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.27. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.7. 



34

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 14/SL về cuộc Tổng tuyển 
cử để bầu Quốc hội. Bản Sắc lệnh ghi rõ: “Chiểu theo Nghị quyết 
của Quốc dân đại biểu Đại hội họp ngày 16, 17-8-1945, tại Khu 
giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân 
chủ cộng hòa, và Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc 
dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên;

Xét rằng nhân dân Việt Nam do Quốc dân đại hội thay mặt là 
quyền lực tối cao để ấn định cho nước Việt Nam một Hiến pháp 
dân chủ cộng hòa;

Xét rằng trong tình thế hiện giờ sự triệu tập Quốc dân đại hội 
không những có thể thực hiện được mà lại rất cần thiết để cho 
toàn dân tham gia vào công cuộc củng cố nền độc lập và chống 
nạn ngoại xâm...”1. Như vậy, bản sắc lệnh đã khẳng định yêu 
cầu bức thiết của Tổng tuyển cử, đồng thời khẳng định chúng ta 
có đủ cơ sở pháp lý, điều kiện khách quan và chủ quan để tiến 
hành cuộc Tổng tuyển cử đó. Bản sắc lệnh gồm 7 điều, quy định: 
“trong một thời hạn hai tháng kể từ ngày ký sắc lệnh này sẽ mở 
cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội” (Điều 1); “Tất cả 
công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền 
tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất công quyền 
và những người trí óc không bình thường” (Điều 2); “Một ủy ban 
để dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử sẽ thành lập” (Điều 5);  
“Để dự thảo một bản Hiến pháp đệ trình Quốc hội, một ủy 
ban khởi thảo Hiến pháp 7 người sẽ thành lập” (Điều 6)2.  
Chính phủ lâm thời còn ra một loạt sắc lệnh để xúc tiến công 
việc chuẩn bị cụ thể cho việc Tổng tuyển cử. Sắc lệnh số 34/SL 
ngày 20-9-1945, thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm có:  

1. Việt Nam dân quốc công báo, số ngày 29-9-1945.
2. Việt Nam dân quốc công báo, số ngày 29-9-1945.
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Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê 
Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu. Sắc lệnh số  
39/SL ngày 26-9-1945 về thành lập Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc 
Tổng tuyển cử gồm 9 người, trong đó có đại diện của các ngành, 
các giới1. Sắc lệnh số 51/SL ngày 17-10-1945 quy định thể lệ 
cuộc Tổng tuyển cử phải được tiến hành theo lối phổ thông đầu 
phiếu, bầu cử trực tiếp và bí mật. Sắc lệnh số 71 ngày 2-12-1945 
bổ khuyết Điều 11 chương V của Sắc lệnh số 51 nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho người ứng cử: Vì hoàn cảnh giao thông khó khăn, 
người ứng cử có thể gửi ngay đơn cho Ủy ban nhân dân nơi mình cư 
trú và yêu cầu ủy ban ấy điện cho Ủy ban nhân dân nơi mình xin 
ứng cử, đơn và giấy chứng thực đủ điều kiện sẽ do Ủy ban nhân dân 
nơi mình cư trú chuyển sau cho Ủy ban nhân dân nơi mình ứng cử.

Công việc Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện giặc ngoài 
thù trong, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, 
vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa phải giải quyết những nhiệm 
vụ rất cấp bách hằng ngày đặt ra, vừa thực hiện sách lược tạm 
thời hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc, đồng thời lại vừa phải 
đấu tranh để chống lại những hành động phá hoại điên cuồng 
của chúng. Trong điều kiện như thế, đây không phải là một cuộc 
Tổng tuyển cử thông thường, mà thực chất là một cuộc đấu tranh 
chính trị, đấu tranh dân tộc hết sức quyết liệt. Các báo phản động 
như Việt Nam, Thiết thực, Đồng tâm vu cáo, nói xấu Việt Minh, 
kêu gọi tẩy chay Tổng tuyển cử vì rằng trình độ dân trí của ta 
còn thấp kém (!), trên 90% dân số mù chữ nên không đủ năng lực 
thực hiện quyền công dân của mình, rằng cần tập trung chống 
Pháp xâm lược không nên mất thì giờ vào bầu cử, v.v. và v.v.. 
Thực chất là chúng nhằm phá hoại Tổng tuyển cử vì Tổng tuyển 
cử sẽ đi đến hợp pháp hóa chính quyền cách mạng mà chúng 

1. Trần Huy Liệu, Vũ Đình Hòe, Cù Huy Cận, Nguyễn Mạnh Hà, 
Nguyễn Hữu Đang, Lê Văn Giạng, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Hữu Tiến, 
Tâm Kính.
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muốn lật đổ, sẽ bóc trần bản chất tay sai, và bộ mặt “quốc gia”, 
“ái quốc” bịp bợm của chúng trước dư luận. Bằng lá phiếu của 
mình, quốc dân sẽ cô lập và đào thải chúng ra khỏi đời sống chính 
trị của đất nước. Bác bỏ luận điệu xảo trá nói trên, báo Cứu quốc, 
cơ quan tuyên truyền đấu tranh của Mặt trận Việt Minh, ngày 
24-11-1945 đã viết: “Vẫn biết đại đa số dân mình chưa biết đọc 
biết viết, nhưng vin vào đấy để kết luận rằng dân ta không đủ 
tư cách để kén chọn đại biểu là không hiểu gì dân chúng, không 
hiểu gì chính trị. Căn cứ vào phong trào đánh Pháp, đuổi Nhật 
vĩ đại ở khắp nước vừa qua, ta thấy dân chúng đã có ý thức chính 
trị một cách khá dồi dào. Và hễ có ý thức chính trị là có đủ những 
điều kiện cần thiết nhất để phân biệt ai là thù, ai là bạn, ai xứng 
đáng là đại biểu chân chính của mình. Nói khác đi, dân chúng 
chưa biết đọc, biết viết, chưa biết bàn luận những chuyện xa 
xôi, nhưng có một điều mà họ biết chắc chắn, biết rõ ràng hơn 
ai hết, là quyền lợi của họ... Họ đi với những ai bênh vực, chiến 
đấu cho quyền lợi của họ, họ chống những ai xâm phạm quyền lợi 
của họ... Chỉ Tổng tuyển cử mới để cho dân chúng có dịp nói hết 
những ý muốn của họ, và chỉ có Chính phủ lập ra bởi Tổng tuyển 
cử mới là đại diện chân chính và trung thành của toàn thể quốc 
dân. Sau hết, cũng chỉ có Tổng tuyển cử mới có thể cấp cho nước 
Việt Nam một Hiến pháp mới ấn định rõ ràng quyền lợi của quốc 
dân và của Chính phủ và mới phá tan được hết những nghi ngờ ở 
trong cũng như ở ngoài đối với chính quyền nhân dân”1.

Để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện chủ trương 
“thống nhất, thống nhất và thống nhất”, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Tổng bộ Việt Minh quyết định mời tất cả những người ngoài 
Mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Hành 
động này chứng tỏ Chính phủ và Việt Minh luôn luôn tôn trọng 
quyền tự do, dân chủ của nhân dân, tôn trọng người tài năng, 

1. Báo Cứu quốc, số ngày 24-11-1945.
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đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, thiện tâm thiện chí vì quyền lợi 
tối cao của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổng 
tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những 
người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà.

Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc 
nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền 
đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, 
giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai 
quyền đó.

Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là 
dân chủ đoàn kết”1. 

Đối với Việt Cách, Việt Quốc, Chính phủ lâm thời và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã kiên quyết đấu tranh chống lại mọi sự phá hoại 
chống đối của họ, đồng thời cũng đã cố gắng nhân nhượng, hòa 
giải nhằm tạo bầu không khí ổn định cho Tổng tuyển cử.

Vào trung tuần tháng 9-1945, tướng Tiêu Văn2  gặp Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đòi Chính phủ lâm thời phải dàn xếp với Việt Cách 
và phải để cho hai đại diện của Việt Cách được giữ hai ghế cao 
cấp trong Chính phủ. Thực hiện chủ trương thống nhất và hòa 
giải, tại phiên họp ngày 27-9-1945, Hội đồng Chính phủ đã bàn 
bạc và nhất trí để Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch của 
Chính phủ3.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gặp Tiêu Văn bàn vấn đề 
Việt Cách hợp tác với Chính phủ. Tiêu Văn nói “đã khuyên ông 
Nguyễn Hải Thần nên hợp tác với Chính phủ lâm thời” và “tỏ vẻ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.153.
2. Tướng Tiêu Văn của quân đội Tưởng Giới Thạch vào Việt Nam tháng 

9-1945, được Chính phủ Tưởng Giới Thạch giao trách nhiệm Trưởng ban 
chính trị của quân đội Tưởng ở Việt Nam giải quyết những vấn đề chính 
trị ở miền Bắc Việt Nam.

3. Xem Biên bản Hội đồng Chính phủ họp ngày 27-9-1945.
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không bằng lòng về thái độ của ông Nguyễn Hải Thần công kích 
Chính phủ...”1.

Ngày 23-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nguyễn Hải 
Thần đã ký thỏa ước chấp nhận hai bên đoàn kết và hợp tác. 
Nhưng sau đó ít ngày, Nguyễn Hải Thần đã tuyên bố xé bỏ thỏa 
ước trên. Chính phủ lại chủ động tiếp xúc, bàn bạc với Việt Cách. 
Họ vẫn đưa ra những yêu sách ngang ngược như đòi thay quốc 
kỳ, lập lại Chính phủ, xóa bỏ chế độ Ủy ban nhân dân.

Còn Việt Quốc thì đòi nắm giữ các Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, 
Bộ Kinh tế, Bộ Giáo dục, Bộ Quốc phòng, Bộ Thanh niên. Hội 
đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 27-11-1945 đã khẳng 
định không thể giao cho Việt Quốc giữ các bộ quan trọng như Nội 
vụ, Tài chính, Quốc phòng... được2. Việt Quốc cũng đòi hoãn cuộc 
Tổng tuyển cử, đòi cho họ chiếm 1/3 số ghế trong Quốc hội và Việt 
Minh cũng chỉ được 1/3 số ghế mà thôi3.

Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ vẫn kiên trì tìm mọi 
biện pháp để hòa giải, nhân nhượng một cách khôn khéo.

Đảng Cộng sản Đông Dương phải đi vào hoạt động bí mật, 
song công khai tuyên bố tự giải tán nhằm “phá tan tất cả những 
điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền 
đồ giải phóng của nước nhà”4 và chỉ để một bộ phận hoạt động 
dưới danh nghĩa “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương”. 
Đó là một cách “để lãnh đạo kín đáo và có hiệu quả hơn”5.

Ngày 19-11-1945, Hội nghị liên tịch gồm ba phái (Việt Minh, 
Việt Quốc, Việt Cách) do Hồ Chí Minh chủ trì, có Tiêu Văn và một 
số đại diện khác của Tưởng dự với tính cách làm trung gian. Hội 

1. Xem Biên bản Hội đồng Chính phủ họp ngày 1-10-1945.
2. Xem Biên bản Hội đồng Chính phủ họp ngày 27-11-1945.
3. Xem Biên bản Hội đồng Chính phủ họp ngày 21-12-1945.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.19.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.27. 
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nghị kéo dài nhưng cuối cùng cũng chỉ thỏa thuận với nhau ba 
điều kiện cho sự đoàn kết hợp tác là: đình chỉ công kích lẫn nhau, 
kêu gọi đoàn kết, kêu gọi ủng hộ kháng chiến Nam Bộ.

Ngày 24-11-1945, đại biểu của ba phái lại gặp nhau và ký 
tên vào bản “Đoàn kết tinh thành” khiến tình hình dịu đi.

Ngày 25-11-1945, trong bản Chỉ thị “Kháng chiến kiến 
quốc”, Trung ương Đảng nhấn mạnh về mặt nội chính, phải xúc 
tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ 
chính thức và dự kiến “nếu vì lý do cần thiết thống nhất dân tộc 
và xúc tiến ngoại giao thì có thể cải tổ Chính phủ trước ngày họp 
Quốc hội”1.

Ngày 5-12-1945, báo Sự thật đăng thư ngỏ gửi Việt Quốc, 
phê phán thái độ ngang ngược của họ và đưa ra ba nguyên tắc để 
đoàn kết: “1) Đoàn kết hợp tác giữa tất cả các đoàn thể yêu nước 
chân chính, nhưng không đoàn kết vô nguyên tắc với bọn phản 
quốc; 2) Sự đoàn kết thành thực giữa các đảng phái cách mạng 
chỉ có thể đặt lên trên nền tảng hành động chung; 3) Cấm chỉ mọi 
hành động có hại cho nước, có lợi cho địch, nhất là việc gièm pha 
cuộc kháng chiến và mạt sát Chính phủ kháng chiến”2.

Ngày 18-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh: hoãn 
cuộc Tổng tuyển cử đến ngày chủ nhật 6-1-1946; hạn nộp đơn 
ứng cử kéo dài đến hết ngày 27-12-1945; nơi nào lệnh hoãn 
không đến kịp, Chính phủ vẫn cho phép tiến hành Tổng tuyển cử 
theo quy định cũ là ngày 23-12-1945. Lệnh lùi ngày Tổng tuyển 
cử nhằm tạo điều kiện cho công việc chuẩn bị chu đáo hơn nữa 
và nhất là để các ứng cử viên có điều kiện nộp đơn và vận động 
tranh cử.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.30.
2. Báo Sự thật, số ngày 5-12-1945. 



43

Chương I: TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO...

Qua một quá trình đấu tranh thương lượng và nhân nhượng, 
Việt Quốc đã thỏa thuận hợp tác với Chính phủ và ủng hộ cuộc 
Tổng tuyển cử. Trên cơ sở đó, ngày 24-12-1945, Việt Minh, Việt 
Cách và Việt Quốc đã ký bản Biện pháp đoàn kết gồm 14 điều 
chính và 4 điều phụ, trong đó có 3 khoản chủ yếu: 1- Độc lập trên 
hết, đoàn kết trên hết. Thân ái, thẳng thắn giải quyết những vấn 
đề khó khăn trước mắt. Nếu ai dùng vũ lực gây rối loạn sẽ bị quốc 
dân ruồng bỏ; 2- Ủng hộ Tổng tuyển cử Quốc hội và kháng chiến; 
3- Đình chỉ công kích lẫn nhau bằng ngôn luận và hành động.

Ngoài ra, bản Biện pháp này còn đề ra những việc cụ thể như 
mở rộng Chính phủ lâm thời, thừa nhận 70 ghế cho Việt Quốc, Việt 
Cách trong Quốc hội không qua bầu cử. Tiếp theo, ngày 1-1-1946, 
Chính phủ lâm thời tự cải tổ thành Chính phủ liên hiệp lâm thời, 
mở rộng thành phần Chính phủ để thu hút thêm một số thành 
viên của Việt Cách và Việt Quốc. Thành phần Chính phủ liên 
hiệp lâm thời gồm có:

Chủ tịch kiêm Ngoại giao  Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch    Nguyễn Hải Thần
Bộ trưởng Bộ Nội vụ   Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cổ động
      Trần Huy Liệu 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  Chu Văn Tấn
Bộ trưởng Bộ Thanh niên   Dương Đức Hiền
Bộ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế Nguyễn Tường Long
Thứ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế Nguyễn Mạnh Hà
Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội   Nguyễn Văn Tố
Bộ trưởng Bộ Tư pháp    Vũ Trọng Khánh
Bộ trưởng Bộ Y tế   Trương Đình Tri
Thứ trưởng Bộ Y tế   Hoàng Tích Trí
Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính
      Đào Trọng Kim
Bộ trưởng Bộ Lao động   Lê Văn Hiến
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Bộ trưởng Bộ Tài chính   Phạm Văn Đồng
Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng Bộ Canh nông  Cù Huy Cận
Bộ trưởng không giữ bộ nào   Nguyễn Văn Xuân
Chương trình đối nội đầu tiên của Chính phủ liên hiệp lâm 

thời là “làm cho cuộc toàn dân tuyển cử được thành công mỹ mãn 
và chuẩn bị sẵn sàng việc khai Quốc hội”.

Cùng với quá trình tăng cường đoàn kết, đấu tranh hòa hoãn 
ở bên trên để tạo không khí chính trị ổn định cho Tổng tuyển cử, 
Chính phủ lâm thời đã nhanh chóng tổ chức soạn thảo Hiến pháp 
và triển khai sâu rộng công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử trong cả 
nước, coi đó là một cuộc vận động chính trị hết sức rộng lớn của 
toàn dân. Bản dự án Hiến pháp đã được Hội đồng Chính phủ 
thảo luận, bổ sung và sửa đổi. Ngày 31-10-1945, Hội đồng Chính 
phủ quyết định sẽ công bố trên báo và in gửi đi các làng, xã để 
thu thập ý kiến của nhân dân. Bản dự án Hiến pháp Việt Nam 
đã chính thức công bố trên báo Cứu quốc ngày 10-11-1945 kèm 
theo Thông cáo của Chính phủ. Thông cáo nêu rõ: “Muốn cho tất 
cả nhân dân Việt Nam dự vào việc lập Hiến pháp của nước nhà 
nên Chính phủ công bố bản dự án Hiến pháp này để mọi người 
được đọc kỹ càng và được tự do bàn bạc phê bình... Ủy ban dự 
thảo Hiến pháp sẽ tập trung các đề nghị sửa đổi và ý kiến của 
nhân dân rồi trình lên toàn quốc đại hội bàn luận”1.

Về công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử, các ban bầu cử đã được 
thành lập tới tận làng xã do các Ủy ban nhân dân các cấp trực 
tiếp đảm nhiệm.

Trong không khí vô cùng phấn khởi, với tinh thần dân tộc 
dâng cao chưa từng có sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, 
nhân dân cả nước đã đón nhận và chuẩn bị Tổng tuyển cử như 

1. Báo Cứu quốc, số ngày 10-11-1945.
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ngày hội lớn của mình. Bằng sức mạnh vĩ đại và niềm tin tưởng 
tuyệt đối vào Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến tới Tổng tuyển cử bằng hành 
động cách mạng thực tiễn hằng ngày. Đẩy mạnh kháng chiến, 
cả nước hướng về Nam Bộ, đẩy mạnh “tăng gia sản xuất, tăng 
gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa” để chống đói. Tiêu 
diệt giặc dốt, “biết chữ để cầm lá phiếu thực hiện quyền công 
dân”, v.v.. Nhiều người có tài, có đức xung phong ra ứng cử hoặc 
được quần chúng giới thiệu ra ứng cử. Danh sách các cử tri và 
ứng cử viên được hoàn thành và niêm yết công khai. Quần chúng 
sôi nổi trao đổi, tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn được những 
người xứng đáng nhất làm đại diện của mình, hạn chế tới mức 
cao nhất những phần tử cơ hội lợi dụng dịp Tổng tuyển cử để 
tranh giành quyền chức. Trung ương Đảng chủ trương: “phải đưa 
những người đã ở trong UBND có năng lực hành chính ra ứng 
cử”1, và “giới thiệu những vị thân hào có tài, có đức ra ứng cử, và 
cùng đứng chung một sổ quốc gia liên hiệp với những người ứng 
cử của Việt Minh”2.

Tại Hà Nội, 118 vị chủ tịch các Ủy ban nhân dân và tất cả các 
giới đại biểu làng xã công bố một bản kiến nghị: “Yêu cầu Cụ Hồ 
Chí Minh được miễn phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp 
tới vì Cụ đã được toàn dân suy tôn làm Chủ tịch vĩnh viễn của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đáp lại nguyện vọng trên, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư trả lời đồng bào ngoại thành 
Hà Nội như sau:

“Tôi rất cảm động thấy toàn thể đồng bào ngoại thành Hà 
Nội đã có lòng quá yêu tôi mà quyết nghị: tôi không phải ứng cử 
trong kỳ tổng tuyển cử sắp tới. Nhưng tôi là một công dân nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên tôi không thể vượt qua thể lệ 
Tổng tuyển cử đã định.

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.33.
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Tôi đã ứng cử ở thành phố Hà Nội, nên cũng không thể ra ứng 
cử ở nơi nào nữa.

Tôi xin thành thực cảm tạ toàn thể đồng bào nam, phụ, lão, 
ấu khu vực ngoại thành Hà Nội”1.

Tin Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử ở Thủ đô đã làm nức lòng 
nhân dân Hà Nội và cả nước. Các cơ quan thông tin đại chúng 
của cách mạng, nhất là các báo như Cứu quốc của Việt Minh, Cờ 
giải phóng của Đảng Cộng sản Đông Dương (từ 12-1945 gọi là 
Sự thật của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương) đã 
giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc đấu tranh công khai 
đập tan sự xuyên tạc của kẻ thù, hướng dẫn dư luận, cổ vũ quần 
chúng và thông tin kịp thời về Tổng tuyển cử trong cả nước. Đặc 
biệt là tờ nhật báo Quốc hội chỉ ra trong kỳ Tổng tuyển cử đã ra 
đời nhằm mục đích: “1. Định rõ giá trị cuộc Tổng tuyển cử đối với 
ngoài nước và trong nước; 2. Giải thích thể lệ Tổng tuyển cử cho 
người công dân Việt Nam hiểu quyền hạn và bổn phận của mình 
trong khi chọn và cử người đại biểu vào Quốc hội; 3. Giúp các bạn 
ứng cử một cơ quan vận động chung để giới thiệu thành tích, khả 
năng và chương trình của mình”2. Báo ra được 15 số. Số 1 ra ngày 
17-12-1945 và số cuối - số đặc biệt ra ngày 6-1-1946.

Càng gần đến ngày Tổng tuyển cử, không khí càng náo nức, 
sôi nổi. Một số địa phương, nhất là ở phía Nam, do lệnh hoãn 
không đến kịp, nên Tổng tuyển cử vẫn tiến hành như kế hoạch 
đã định trước là ngày 23-12-1945. Tin Tổng tuyển cử diễn ra 
tưng bừng ở những nơi đó được đăng tải kịp thời trên báo chí làm 
tăng thêm không khí chính trị sôi động của cả nước hướng đến 
ngày 6-1-1946.

Tại các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, việc 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.136.
2. Báo Quốc hội, số ngày 17-12-1945.
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tuyên truyền vận động Tổng tuyển cử đã diễn ra bằng nhiều 
hình thức phong phú thể hiện những nét văn hóa đặc sắc, đa 
dạng của mỗi dân tộc. Hàng nghìn đồng bào Kinh, Mường, Thái, 
Tày, Nùng, Dao... ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn... đã kéo về tỉnh lỵ, châu lỵ và trụ sở chính quyền 
mít tinh hoan nghênh Tổng tuyển cử, ủng hộ Chính phủ Hồ Chí 
Minh, đả đảo thực dân Pháp xâm lược. Những cuộc mít tinh đó 
thường biến thành những cuộc tuần hành kéo về các thôn xóm cổ 
động cho Tổng tuyển cử. Các bản làng xa xôi hẻo lánh như thức 
dậy với những tiếng cồng chiêng rộn ràng đón chào ngày hội lớn 
của dân tộc. Việt kiều ở xa Tổ quốc như ở Pháp, Thái Lan, Lào... 
cũng mít tinh, hội họp, gửi thư điện hướng về quê hương theo dõi, 
hoan nghênh Tổng tuyển cử và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, hứa kiên quyết phụng sự Tổ quốc.

Ngày 3-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp 
của Chính phủ liên hiệp lâm thời để kiểm tra lần cuối cùng công 
việc chuẩn bị Tổng tuyển cử.

Ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi quốc 
dân đi bỏ phiếu. Toàn văn như sau:

“Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946.
Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường 

mới mẻ.
Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai 

là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong 
lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân 
chủ của mình.

Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về 
mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân 
thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với 
quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn.
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Ngày mai, quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt 
Nam ta đã:

Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ,
Kiên quyết chống bọn thực dân,
Kiên quyết tranh quyền độc lập.
Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người 

xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước.
Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu thì ít, 

lẽ tất nhiên, có người được cử, có người không được cử.
Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập 

của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn 
luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, 
quên lợi riêng. 

Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với 
Tổ quốc.

Người không trúng cử cũng không nên ngã lòng. Mình đã tỏ 
lòng hăng hái với nước, với dân, thì luôn luôn phải giữ lòng hăng 
hái đó. Ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc hội, mình cũng cứ ra 
sức giúp ích nước nhà. Lần này không được cử, ta cứ gắng làm 
cho quốc dân nhận rõ tài đức của ta, thì lần sau quốc dân nhất 
định cử ta.

Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày 
mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người 
dân độc lập, tự do”1.

Cũng trong ngày này, buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
tham dự cuộc mít tinh lớn của hơn hai vạn nhân dân Thủ đô Hà 
Nội tại Việt Nam học xá2 để chào mừng Tổng tuyển cử.

Ngày chủ nhật 6-1-1946, từ sáng sớm, báo Sự thật đã phát 
lời kêu gọi nhân dân: “Tất cả hãy đến thùng phiếu”:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.166-167.
2. Việt Nam học xá nay thuộc khu Trường đại học Bách khoa Hà Nội.
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“Hỡi quốc dân Việt Nam!
Ngày hôm nay, 6 tháng giêng năm 1946, là ngày đại hội của 

toàn thể nhân dân ta mà cũng là ngày đấu tranh hiếm có trong 
lịch sử đất nước.

... Tất cả công dân Việt Nam hãy bỏ phiếu để cải chính lời 
tuyên truyền gian dối của giặc Pháp và chỉ cho thế giới biết rằng: 
dân tộc Việt Nam đã giành được chính quyền từ tay phát xít 
Nhật, đang xây dựng nền dân chủ cộng hòa và đang kháng chiến 
chống cuộc xâm lược dã man của thực dân Pháp...

Tất cả công dân Việt Nam hãy bỏ phiếu để chỉ cho các nước 
liên hợp thấy rằng: dân tộc Việt Nam muốn hoàn toàn độc lập và 
đã đủ trình độ hưởng hoàn toàn độc lập; dân tộc Việt Nam đang tự 
mình thi hành nguyên tắc dân tộc tự quyết và dân tộc bình đẳng 
mà các nước liên hợp đã trịnh trọng tuyên bố ở Cựu Kim Sơn...1.

Tất cả công dân Việt Nam hãy bỏ phiếu để gây thêm tin tưởng 
cho toàn thể dân tộc vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và để 
đập tan luận điệu hoài nghi, phản động của bọn thất bại và bọn 
Việt gian.

Hỡi quốc dân Việt Nam!
Lá phiếu của chúng ta rất có ý nghĩa. Hãy dùng nó để nói lên 

tất cả ý nguyện của mình, để phát biểu những chính kiến của 
mình bấy nhiêu năm đã bị kìm hãm trong đáy lòng, dưới chế độ 
thực dân Pháp.

Chúng ta muốn dựng một nước Việt Nam cộng hòa dân chủ 
thì hôm nay đi bỏ phiếu là đặt một viên gạch xây đắp nền cộng 
hòa dân chủ.

Chúng ta ước ao độc lập, tự do thì hôm nay đi bỏ phiếu là dịp 
chúng ta hưởng một phần độc lập, tự do.

Chúng ta cảm phục các chiến sĩ ngoài mặt trận đang hy sinh 

1. Cựu Kim Sơn tức là San Francisco ở Mỹ.
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vì Tổ quốc, thì hôm nay đi bỏ phiếu là một dịp chúng ta ủng hộ 
các chiến sĩ đang chiến đấu cho Tổ quốc.

Chúng ta thường ước ao đánh tan giặc Pháp, thì hôm nay đi 
bỏ phiếu là một dịp đánh giặc Pháp ngay tại chỗ.

Tổ quốc đau thương, tim ứa máu, nhưng chí vô cùng cương 
quyết, đang hô các chiến sĩ xông tới và vẫy tay gọi toàn quốc nhân 
dân tiến đến thùng phiếu...”1.

Báo Quốc hội, số đặc biệt ngày 6-1-1946 đã trân trọng in ở 
trang đầu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả bút tích lời kêu gọi 
của Người: “Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất 
cả đều đi bỏ phiếu, để bầu những người đại biểu xứng đáng vào 
Quốc hội đầu tiên của nước ta”.

Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bằng cả ý chí sắt 
đá của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành 
được, và bằng cả niềm vui sướng cao độ háo hức chuẩn bị chờ đợi 
bấy lâu nay, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền 
ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, 
không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn cho ngày lịch sử vĩ 
đại - ngày 6-1-1946: toàn dân đi bỏ phiếu!

Tại Hà Nội, trung tâm của cả nước, nơi hằng ngày diễn ra 
các sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến vận mệnh của cả dân tộc, 
nơi có Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử, nhân dân Thủ đô đã 
hăng hái tham gia Tổng tuyển cử bất chấp sự phá hoại của kẻ 
thù. Đúng 7 giờ sáng, tiếng chuông, tiếng trống các nhà thờ, 
chùa chiền, tiếng pháo nổ vang lên khắp các phố phường kéo 
dài tới 15 phút báo hiệu giờ Tổng tuyển cử bắt đầu. Cuộc Tổng 
tuyển cử ở Hà Nội diễn ra tràn đầy phấn khởi và được chuẩn bị 
tổ chức chu đáo. Mỗi khu vực bỏ phiếu đều có sáng kiến riêng 
trong cách tổ chức hợp lý. Từ lối vào, lối ra cho người đi bỏ phiếu, 

1. Báo Sự thật, ngày 6 - 9-1-1946.



51

Chương I: TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO...



52

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)



53

Chương I: TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO...

Nhân dân Sài Gòn bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I, 
ngày 23-12-1945.

Báo Quốc hội  - nhật báo ra trong kỳ Tổng tuyển cử.
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Thiếu nhi phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) cổ động Tổng tuyển cử.

Nhân dân Thủ đô bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I,
ngày 6-1-1946.
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chỗ soát thẻ đi bầu, chỗ viết phiếu bầu, nơi ghi số những người đi 
bầu..., hết thảy đều xếp đặt khoa học. Hàng chục vạn cử tri Thủ 
đô đi làm nghĩa vụ công dân. Cuộc bỏ phiếu diễn ra rất nhanh, 
tấp nập nhất từ 7 giờ đến 10 giờ sáng. Có nơi mới đến 11 giờ, 
trong số ngót 2.000 cử tri, đã có tới gần 1.500 người đi bỏ phiếu. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng hàng chục vạn cử tri đi làm nghĩa 
vụ công dân. Người đã đi bầu đại biểu ở phòng bỏ phiếu đặt tại 
nhà số 10 phố Hàng Vôi (nay là phố Lý Thái Tổ). Sau đó, Người 
còn đến thăm một số phòng bỏ phiếu ở các phố Hàng Bạc, Hàng 
Gai, Hàng Trống, Thụy Khuê, làng Hồ Khẩu và Ô Đống Mác. Có 
những cụ già 70, 80 tuổi được con cháu cõng đi bỏ phiếu, nhiều 
người mù nhờ người nhà dẫn đến tận hòm phiếu để tự tay mình 
làm nhiệm vụ công dân. Ở khu Ngũ Xá, bọn phản động huy động 
một lực lượng đông có vũ trang cả súng liên thanh đến ngăn cản 
dân phố đi bầu cử, cấm treo cờ đỏ sao vàng, cấm đặt hòm phiếu. 
Nhân dân không chịu khuất phục kéo cả sang khu Nguyễn Thái 
Học gần đó để bỏ phiếu1. Kết quả 172.765 trong tổng số 187.880, 
tức 91,95% cử tri của cả 74 khu phố nội thành và 118 làng ngoại 
thành Hà Nội đã đi bỏ phiếu. 6 trong số 74 ứng cử viên đã trúng 
cử đại biểu Quốc hội. Người trúng cử thấp phiếu nhất là 52,5%; 
người đạt phiếu cao nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh được 169.222 
phiếu, tức 98,4%.

Ở các địa phương khác trong cả nước, cuộc Tổng tuyển cử 
cũng được tiến hành sôi nổi. Riêng các tỉnh phía Bắc, mặc dầu 
phải đối phó với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi và trắng trợn 
của kẻ thù, nhưng nói chung Tổng tuyển cử diễn ra an toàn. Tuy 
nhiên, ở một vài nơi, đã xảy ra xung đột đổ máu. Ở Hải Phòng, tại 
khu vực Nhà hát lớn, quân Tưởng xông vào cướp súng tự vệ đang 

1. Theo báo Cứu quốc, số ngày 7-1-1946.
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làm nhiệm vụ bảo vệ hòm phiếu. Lực lượng tự vệ đã phải nổ súng 
cảnh cáo. Viện vào cớ đó, chúng huy động lực lượng đến cướp 
hòm phiếu. Công an xung phong và tự vệ chiến đấu phải giằng 
co bảo vệ thùng phiếu. Chúng bắt của ta 16 công an và 40 tự vệ, 
hành hung dã man nhiều người, trong đó, có đội trưởng công an. 
Hàng vạn người mít tinh, biểu tình phản đối buộc chúng phải 
thả những người bị bắt. Tại Tràng Kênh, chúng cũng cướp hòm 
phiếu, đánh trọng thương tự vệ. Ở nhiều nơi, hòm phiếu phải di 
chuyển nhiều lần. Mặc dầu vậy, Hải Phòng vẫn có tới 96% cử tri 
đi bỏ phiếu1.

Đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, nhất là Nam Bộ, cuộc bầu cử đã 
diễn ra dưới bom đạn rất ác liệt của kẻ thù2. Ngay từ cuối tháng 
10-1945, sau khi được tăng cường lực lượng, thực dân Pháp đã 
phá được vòng vây đánh rộng ra khắp các tỉnh Nam Bộ. Cuối 
tháng 11-1945, chúng chiếm các thị xã, đường giao thông chiến 
lược, vùng đồn điền cao su ở các tỉnh miền Đông, miền Trung và 
một phần miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, chúng đổ bộ lên Nha 
Trang, từ đó đánh rộng ra các tỉnh Nam Trung Bộ và vùng rừng 
núi Tây Nguyên hòng thôn tính toàn bộ miền Nam nước ta từ vĩ 
tuyến 16 trở vào. Trong tình hình đó, cuộc Tổng tuyển cử ở các 
tỉnh phía Nam, trừ những vùng địch chưa tiến đến, vẫn diễn ra 
bình thường, còn nói chung rất khó khăn, quyết liệt. Nhân dân 
miền Nam đi bỏ phiếu bầu Quốc hội lúc này là thể hiện ý chí độc 
lập, thống nhất, kiên quyết kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược, ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh, bảo vệ sự thống nhất 

1. Theo Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1986, tr.89. 

2. Phần lớn Tổng tuyển cử ở các tỉnh phía Nam diễn ra ngày 23-12-
1946 theo kế hoạch đã định trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 
hoãn Tổng tuyển cử đến ngày 6-1-1946.
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và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, nhân dân đi 
bỏ phiếu rất đông, bất chấp bom đạn của giặc Pháp. Nhiều nơi 
nhân dân phải đổi cả xương máu để thực hiện quyền tự do, dân 
chủ của mình. Tại Sài Gòn - Chợ Lớn, quân Pháp đã chiếm toàn 
bộ thành phố và các vùng xung quanh. Tiếng súng kháng chiến 
vẫn tiếp tục nổ ra dưới nhiều hình thức như diệt tề trừ gian, tập 
kích, đốt phá kho tàng của địch... Tổng tuyển cử ở đây đã diễn 
ra dưới sự lùng ráp khủng bố gay gắt của kẻ thù. Ủy ban hành 
chính thành phố mặc dầu phải chuyển ra ngoại ô phía tây nam 
nhưng vẫn bám sát chỉ đạo nhân dân nội thành và ngoại thành 
tiến hành Tổng tuyển cử. Hàng trăm cán bộ chính quyền, đoàn 
thể, chiến sĩ làm công tác tuyển cử đã chia đi các ngả, bám sát 
từng khu phố, từng xóm lao động, từng người dân để lập danh 
sách cử tri, tuyên truyền, vận động bầu cử. Không có nơi bỏ phiếu 
cố định. Mỗi hộ (tương đương với phường hiện nay), kể cả những 
hộ ở trung tâm thành phố, có từ 3 đến 4 hòm phiếu lưu động được 
chuyển tới từng ngõ, từng nhà cho đồng bào bỏ phiếu. Cả Sài 
Gòn - Chợ Lớn có hàng trăm hòm phiếu như vậy. Tại Sài Gòn - 
Chợ Lớn, 42 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 
Tổng tuyển cử, trong đó, có Nguyễn Văn Tư, cán bộ Tổng Công 
đoàn. Tại Nha Trang, Pháp dùng máy bay ném bom để khủng 
bố nhân dân, làm 4 người chết, trong đó có một em nhỏ 2 tuổi và 
12 người bị thương. Nhưng dân chúng vẫn bình tĩnh đi bỏ phiếu. 
Ngay tại làng Phước Thành, nơi bị địch ném bom, số cử tri đi 
bỏ phiếu vẫn tới trên 90%. Chiến sĩ bỏ phiếu ở ngay trận tuyến, 
người bị thương bỏ phiếu ở ngay bệnh viện. Tại Tân An, máy bay 
Pháp xả súng bắn vào nơi quần chúng đi bỏ phiếu, làm 14 người 
chết và nhiều người bị thương; nhiều nơi phải bỏ phiếu ban đêm; 
vậy mà có trên 90% cử tri đi bỏ phiếu. Ở Mỹ Tho, ngày bầu cử, 
máy bay Pháp bắn phá dữ dội suốt ngày, rà theo khắp các kênh 
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rạch. Nhưng tại Mỹ Hạnh Đông, cán bộ ta vẫn chèo xuồng, chèo 
tam bản, đánh trống chở hòm phiếu len lỏi vào tận các mương 
xứ rạch nhỏ, nơi đồng bào tản cư để đồng bào bỏ phiếu. Ở làng 
Đông Thành, quận Trà Ôn (Cần Thơ), có 2.188 cử tri, buổi sáng, 
máy bay địch đến đánh phá, đến chiều, vẫn có tới 1.827 người 
đi bỏ phiếu. Ở làng Mỹ Hòa, sáng sớm, giặc Pháp đã vào lùng 
sục khắp làng, bắn chết 13 người, trong đó có một em bé bị giặc 
bắn, ném xuống sông, nhưng đến chiều vẫn có 1.927 cử tri trong 
tổng số hơn 2.500 cử tri đi bỏ phiếu. Ở làng Thành Mỹ Hưng 
(Cần Thơ), có 4.288 cử tri, bất chấp địch đánh phá, vẫn có 4.209 
người đi bỏ phiếu1.

Tại Tây Nguyên, ngay trước ngày Tổng tuyển cử, ngày  
4-1-1946, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom xuống  
3 làng Ra Đê để khủng bố dân chúng. Hôm sau, chúng lại tiến 
công vào một làng Ra Đê khác cách Buôn Ma Thuột 19km, 
nhưng cuộc bầu cử vẫn được tiến hành. Nhìn chung, trừ tỉnh 
Tây Ninh, nơi chiến sự diễn ra rất ác liệt, thậm chí trước ngày 
bầu cử, một trong hai ứng cử viên đã bị địch giết hại nên không 
thực hiện bầu cử được, còn tất cả các tỉnh phía Nam đều tiến 
hành cuộc bầu cử với tuyệt đại đa số cử tri đi bỏ phiếu, trong 
đó, nhiều tỉnh còn đạt số cử tri đi bầu rất cao: Sa Đéc: 93,54%, 
Bạc Liêu: 90,77%, v.v..

Nhìn chung, ở cả 71 tỉnh thành trong cả nước, 89% tổng số cử 
tri đã đi bỏ phiếu, phổ biến là 80%, nhiều nơi đạt 95%. Trừ một số 
nơi phải bầu bổ sung, còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu 
một lần. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, trong đó, có 57% số 
đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau, 43% không đảng phái, 
87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 
đại biểu phụ nữ và 34 đại biểu các dân tộc thiểu số.

1. Theo báo Sự thật, số ngày 10-1-1946.
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Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở Việt Nam đã hoàn toàn thắng 
lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam ra đời. Hòa nhịp cùng 
với bước tiến của thời đại, với sự hy sinh xương máu của bao thế 
hệ người Việt Nam yêu nước, suốt gần một thế kỷ đấu tranh 
giải phóng dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, 
người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã thành công dân của 
một nước độc lập, tự do, tự mình quyết định vận mệnh lịch sử 
của mình, tự mình lựa chọn và dựng xây chế độ cộng hòa dân 
chủ. Bằng cuộc Tổng tuyển cử, tất cả mọi công dân Việt Nam, từ 
18 tuổi trở lên không phân biệt gái trai, dân tộc, tôn giáo, giàu 
nghèo đều có quyền dân chủ, bình đẳng, tự do lựa chọn người đại 
diện cho mình vào Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử tháng 1-1946 đánh dấu 
mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước 
Việt Nam.

Quốc hội vừa là thành quả, vừa là yêu cầu đặt ra bức thiết 
của cách mạng. Quốc hội ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh 
dân tộc gay gắt. Đó là Quốc hội lập quốc, Quốc hội lập hiến, Quốc 
hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn 
kết toàn dân. Quốc hội đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền Bắc, 
Trung, Nam là ý chí của nhân dân cả nước. Quốc hội đã có đại 
diện của tất cả thế hệ những người Việt Nam yêu nước đương 
thời, từ những nhà cách mạng lão thành đã từng bôn ba nơi hải 
ngoại, thử thách trong nhiều nhà tù đế quốc như Hồ Chí Minh, 
Tôn Đức Thắng..., cho đến những đại biểu trẻ tuổi đang tràn đầy 
nhiệt huyết (người trẻ tuổi nhất là Nguyễn Đình Thi 22 tuổi). 
Quốc hội đã hội tụ đại biểu của tất cả các ngành, các giới, các giai 
cấp, tầng lớp xã hội từ công nhân, nông dân, nam giới, nữ giới 
cho đến những nhà tư sản, công thương gia như Nguyễn Sơn Hà, 
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Trịnh Văn Bô..., những nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt động văn 
hóa nổi tiếng như Nguyễn Văn Tố, Hoàng Đạo Thúy, Thái Văn 
Lung, Huỳnh Tấn Phát, Đặng Thai Mai... Quốc hội cũng hội tụ 
đại biểu của các thành phần tôn giáo trên đất nước ta như Thiên 
Chúa giáo (Linh mục Phạm Bá Trực), Phật giáo (Thượng tọa 
Thích Mật Thể), Cao Đài (Chưởng quản Cao Triều Phát)..., của 
tất cả các thành phần dân tộc, từ đa số đến thiểu số như Mường, 
Tày, Nùng, Thái, Mông, Hoa, Ba Na, Ka Tu, Ra Đê, Ê Đê, Gia 
Rai, Kh’mer...; của tất cả những người không đảng phái và các 
đảng phái chính trị như Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ, những 
đảng viên xã hội cùng những người tiến bộ trong các phái chính 
trị khác (Bồ Xuân Luật, Trương Trung Phụng...). Đây là sự hội 
tụ đại biểu của tất cả các thành phần xã hội và dân tộc trên mọi 
miền đất nước trong Quốc hội, kể cả sự có mặt của Vĩnh Thụy, tức 
cựu hoàng Bảo Đại, người vừa mới tuyên bố thoái vị trước đó 4 
tháng để làm công dân của nước Việt Nam tự do và những người 
vốn là quan lại cao cấp của chế độ cũ như cựu Thượng thư Bùi 
Bằng Đoàn...

Thắng lợi Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của 
Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra triển vọng của một thời kỳ 
mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống 
nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền 
hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho 
nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của 
dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều 
hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến và kiến quốc, giải 
quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế1. Thắng lợi 

1. Sau khi Tổng tuyển cử thắng lợi, Chính phủ đã gửi điện cho các vị 
đứng đầu Nhà nước Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên 
hợp quốc, v.v. để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với Việt Nam.



62

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

của Tổng tuyển cử, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ 
họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, là “kết quả của sự hy sinh, 
tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng 
phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của 
toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn 
giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ 
thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc 
lập cho Tổ quốc”1.

Thắng lợi Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước 
của nhân dân ta. Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện cách 
mạng đứng trước thử thách ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn 
chồng chất khó khăn; lại diễn ra trong điều kiện nhân dân ta 
vừa thoát khỏi cuộc đời nô lệ của hàng nghìn năm phong kiến 
và gần trăm năm thuộc địa. Trong điều kiện như thế, Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết định Tổng tuyển cử. Đó là một 
quyết định dũng cảm, táo bạo, kịp thời, chủ động và nhạy bén. 
Dũng cảm và táo bạo bởi vì hiếm có một cuộc cách mạng nào 
trên thế giới vừa mới thành công đã bắt tay ngay vào việc tiến 
hành Tổng tuyển cử trong một điều kiện khó khăn bề bộn, nguy 
hiểm và éo le như vậy. Hoàn cảnh cách mạng Việt Nam năm 
1946 đòi hỏi phải kịp thời vì nếu càng để chậm trễ, tình hình sẽ 
càng phức tạp, nhất là khi chiến tranh lan rộng ra cả nước thì 
khó có cơ hội tiến hành Tổng tuyển cử. Quyết định Tổng tuyển 
cử là dũng cảm, táo bạo, nhưng không phải phiêu lưu mạo hiểm 
mà xuất phát từ bản lĩnh chính trị sắc bén, khoa học và thực 
tiễn sâu sắc. Bởi vì Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.216.
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tuyệt đối vào nhân dân, một nhân dân có truyền thống yêu 
nước, được cách mạng giác ngộ, vừa vùng dậy “một ngày bằng 
hai mươi năm” làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. 
Một nhân dân như thế nhất định sẽ có đủ bản lĩnh chính trị và 
trí sáng suốt để làm trọn nhiệm vụ thiêng liêng của người công 
dân xây dựng chế độ mới. Sự vĩ đại của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chính là đã biết khơi nguồn và tổ chức nhân lên gấp 
bội lần sức mạnh đó để làm nên thắng lợi. Thực tiễn khẳng định 
nhân dân đã kiên quyết ủng hộ Tổng tuyển cử, bảo vệ triệt để 
Tổng tuyển cử, hăng hái tham gia Tổng tuyển cử, hy sinh cho 
Tổng tuyển cử, sáng suốt trong bầu cử. Tổng tuyển cử là thể 
hiện lòng yêu nước, là kháng chiến kiến quốc, là xây dựng chế 
độ mới.

Lúc này, cũng tương tự như thời kỳ Cách mạng Tháng Tám, 
số đảng viên cộng sản không quá 5.000 người, một số rất nhỏ 
trong cộng đồng dân tộc. Hơn nữa, Đảng phải rút vào hoạt động 
bí mật, lại bị kẻ thù công khai vu khống xuyên tạc. Nhưng Tổng 
tuyển cử, một cuộc Tổng tuyển cử do chính Đảng tổ chức lãnh 
đạo đã hoàn toàn thắng lợi. Thắng lợi đó, suy cho cùng, là Đảng 
đã biết dựa chắc vào nhân dân, bắt rễ sâu trong lòng dân tộc. 
Đường lối của Đảng đã phản ánh được những khát vọng sâu xa 
nhất, bức thiết nhất của nhân dân và dân tộc. Với lãnh tụ kiệt 
xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, và thông qua Việt Minh, một tổ 
chức quần chúng rộng lớn do chính mình tổ chức lãnh đạo, Đảng 
vẫn giữ vững được vai trò lãnh đạo trong nhân dân. Ngược lại, 
bằng hành động thực tế, nhân dân đã tuyệt đối tin tưởng và siết 
chặt đội ngũ xung quanh Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt 
Minh. Rõ ràng, sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 15 năm để làm 
nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đem lại độc lập cho 
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dân tộc, tự do cho nhân dân, sự hy sinh chiến đấu quên mình của 
những người cách mạng đã tạo tiền đề chính trị cho Tổng tuyển 
cử thắng lợi. Đó là những bài học vô cùng quý báu mà cuộc Tổng 
tuyển cử ngày 6-1-1946 đã đem lại.
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QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
VỚI SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC  

(1946-1954)

I- QUỐC HỘI VỚI SỰ NGHIỆP ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT 
DÂN TỘC CHỐNG GIẶC NGOÀI THÙ TRONG,  

XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG  
(1-1946 - 12-1946)

1. Quốc hội với việc thành lập Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến (2-3-1946)

Sau thắng lợi của Tổng tuyển cử, tình hình chính trị ở nước 
ta có những diễn biến phức tạp mới.

Ở miền Nam, cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp lan rộng 
đến cả Tây Nguyên và miền Nam Trung Bộ, nhiều mặt trận bị 
vỡ. Cuộc kháng chiến đang gặp những khó khăn mới. Ở miền 
Bắc, quân Pháp từ Vân Nam trở lại chiếm Lai Châu, Tuần Giáo, 
Điện Biên Phủ và một số nơi ở Tây Bắc. Thực dân Pháp còn mở 
rộng xâm lược sang cả Campuchia và Lào. Việt Quốc, Việt Cách 
đã khai thác triệt để tình hình khó khăn phức tạp trên để gây sức 
ép với chính quyền cách mạng. Theo bản “Biện pháp đoàn kết” 
ký giữa Việt Minh với Việt Quốc, Việt Cách thì Chính phủ liên 
hiệp lâm thời thành lập từ ngày 1-1-1946 sẽ làm việc cho đến 
khi triệu tập Quốc hội (Điều 1, Điều 4) và Quốc hội có nhiệm vụ 
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thảo Hiến pháp, thành lập Chính phủ quốc gia liên hiệp chính 
thức, quy định nhiệm kỳ của Chính phủ ấy (Điều 4, Điều 5 và 
Điều 6). Vậy mà chưa đầy 10 ngày sau khi thành lập, dưới cái vỏ 
“để thống nhất mọi lực lượng chống xâm lăng’’, trên tờ Việt Nam 
số 46, 47 ra ngày 9-1-1946, Việt Quốc đã công khai kêu gọi giải 
tán Chính phủ liên hiệp lâm thời và Chính phủ liên hiệp quốc 
gia chính thức cần phải thành lập ngay, dẫu rằng chưa triệu tập 
được Quốc hội! Cũng báo đó, số 48 ngày 10-1-1946, lại đòi hỏi: 
“Chính phủ liên hiệp quốc gia lâm thời còn đợi đến bao giờ mới 
giải quyết vấn đề thực dân Pháp? Liệu có giải quyết được không? 
Nếu không thì mau mau rút lui”! “Dân chúng đương hoang mang 
và mong thành lập ngay một Chính phủ liên hiệp quốc gia chính 
thức”!... Tiếp theo luôn mấy kỳ báo, Việt Quốc kích động vấn đề 
này và rêu rao Chính phủ liên hiệp lâm thời là Chính phủ Việt 
Minh cộng sản hơn cả Nga (Việt Nam, số 50, 12-1-1946). Họ còn 
trâng tráo viết: “Tổ quốc chưa cần đến mấy trăm ông nghị rút 
lui từ các nẻo về kinh đô với hai bàn tay trắng” (Việt Nam, số 
51, 13-1-1946). Cùng với báo Việt Nam, tờ Thiết thực còn đưa cả 
những người đã tham gia vào nội các Trần Trọng Kim để đề nghị 
quốc dân lựa chọn vào Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng của Chính 
phủ chính thức sắp tới. Họ muốn làm mất tín nhiệm của Chính 
phủ, gây rối ren hoang mang trong dân chúng, đẩy tình hình đến 
một cuộc khủng hoảng chính trị nhằm thủ tiêu trên thực tế kết 
quả Tổng tuyển cử và gây sức ép đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh 
để tranh thêm các ghế trong Chính phủ chính thức, hòng làm 
biến chất nhà nước cách mạng bằng biện pháp “hòa bình”. Họ 
biết rõ rằng, tình hình chính trị càng ổn định, nhất là khi quân 
Tưởng rút về nước, thì số phận của họ sẽ rất gay go. Thành lập 
Chính phủ liên hiệp thống nhất ngay không cần họp Quốc hội có 
nghĩa Tổng tuyển cử và Quốc hội là vô nghĩa, là bất chấp ý chí, 
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nguyện vọng của nhân dân và những điều sơ đẳng nhất về mặt 
pháp lý của một nhà nước độc lập, có chủ quyền. Đáp lại những 
đòi hỏi vô lý và phá hoại của Việt Quốc, Việt Cách, báo Sự thật 
của Đảng (số 11, 10-1-1946) đã viết: “Anh em (tức Việt Quốc, 
Việt Cách - TG) làm như thể Chính phủ từ 4 tháng nay chưa 
từng làm gì để chống thực dân Pháp cả. Đợi được anh em lên 
tiếng thì có lẽ Hà Nội đã mất rồi! Vả lại Chính phủ liên hiệp lâm 
thời thành lập chưa đầy 10 ngày, ít ra anh em cũng gắng đợi cái 
Chính phủ ấy làm việc đã chứ!”... “Và không lý nào cụ Nguyễn 
Hải Thần, bác sĩ Trương Đình Tri và ông Nguyễn Tường Long 
vừa được anh em cử vào Chính phủ ấy lại “hóa đỏ” nhanh chóng 
đến thế!”. Còn về việc họp Quốc hội, báo Sự thật viết: “Cần hiểu 
rằng theo thể lệ Tổng tuyển cử ban hành ngày 17-10-1945 và 
theo hoàn cảnh giao thông hiện nay, cuộc Tổng tuyển cử muốn 
hoàn thành ít nhất cũng phải 2 tháng nữa, kể từ ngày 6-1-1946, 
ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên”. “Bởi vì Tổng tuyển cử có một 
số nơi phải bầu bổ sung: Muốn bầu lại, ít nhất cũng phải 2 tuần 
sau ngày 6-1-1946. Bầu lại xong còn kiểm phiếu, yết danh những 
người trúng cử, đợi xem có ai khiếu nại điều gì không, đợi xử xong 
những vụ khiếu nại ấy; những việc ấy chiếm ít nhất là 4 tuần 
lễ. Rồi danh sách các nhà trúng cử phải từ các tỉnh đệ trình về 
Chính phủ để Chính phủ lại triệu tập; và như thế cũng phải mất 
2 tuần lễ nữa. Cuối cùng phải đợi đại biểu các tỉnh từ Cà Mau, 
Hà Tiên ra tới Hà Nội. Nhanh lắm tháng ba tới, Quốc hội mới có 
thể khai mạc”. Báo Sự thật kêu gọi họ “tôn trọng ý nguyện của 
95 phần trăm công dân Việt Nam khắp nước đã đi bỏ phiếu trong 
ngày Tổng tuyển cử vừa qua, gắng đợi và thành lập Chính phủ 
liên hiệp quốc gia chính thức vào ngày triệu tập Quốc hội. Và 
trong khi chờ đợi ngày triệu tập Quốc hội để thành lập Chính phủ 
liên hiệp quốc gia chính thức, anh em nên gắng sức cùng toàn thể 
đồng bào ủng hộ hai cụ Chánh, Phó Chủ tịch và Chính phủ liên 
hiệp lâm thời trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc”.



68

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

Trong khi đó, Đảng và Chính phủ đã cố gắng hoàn tất mọi 
công việc chuẩn bị để tiến tới kỳ họp thứ nhất của Quốc hội một 
cách khẩn trương, chu đáo, thể hiện sự tôn trọng quyền dân chủ 
của nhân dân, đồng thời tránh bất cứ một sơ hở nhỏ nào để kẻ 
thù có thể lợi dụng xuyên tạc. Cũng thông qua báo Sự thật, Đảng 
đã kêu gọi “hãy gấp rút chuẩn bị mở Quốc hội”1. “Các vị đại biểu 
hãy gấp rút sửa soạn đi dự Quốc hội. Muốn thế, đại biểu tỉnh 
nào nên mở ngay những cuộc khai hội rộng rãi với đồng bào tỉnh 
ấy, đặng thảo luận về Hiến pháp và thu thập ý kiến dân, dân 
nguyện về ngoài Hiến pháp nữa”. Đồng thời “việc sửa soạn mở 
Quốc hội không phải là việc riêng của những đại biểu. Nó phải là 
việc chung của cả dân tộc. Vậy các đoàn thể, các tầng lớp nhân 
dân hãy cùng các đại biểu mở những cuộc khai hội thảo luận lấy 
những ý kiến chung trao cho các đại biểu mang lên Quốc hội. Các 
vị đại biểu thu thập những bản dân nguyện hãy xếp dọn những ý 
kiến trong đó vào từng vấn đề để cho công việc thảo luận và giải 
quyết của Quốc hội được mau chóng và hợp lý”. Trên tinh thần 
chung đó, bài báo còn gợi ý ra một loạt các vấn đề cụ thể để nhân 
dân thảo luận cho ý kiến như: về kinh tế tài chính, chế độ thuế 
khóa, cải cách và giảm nhẹ địa tô, chế độ công điền công thổ, tiền 
lương, lập Quốc gia Ngân hàng và phát hành giấy bạc, khuyến 
khích sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, sửa chữa đê điều, 
đường sá, cầu cống...; về chính trị, Hiến pháp và bộ luật mới, các 
vấn đề đảng phái, ban hành các quyền tự do dân chủ, bài trừ nội 
phản, trừng trị Việt gian, quyền hạn giữa các Ủy ban công nhân, 
Ủy ban viên chức và Ủy ban Giám đốc trong các nhà máy, công 
sở, định chính sách ngoại giao, chế độ kiều dân ngoại quốc...; về 
quân sự và kháng chiến, tổ chức quân đội, động viên kháng chiến 

1. Báo Sự thật, số đặc biệt về Tết Bính Tuất (1946). 
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và hậu cần, đặt đảm phụ đặc biệt về quốc phòng...; về văn hóa 
xã hội, chương trình và cách dạy học xóa nạn mù chữ, đào tạo 
cán bộ, soạn dịch sách giáo khoa, gửi học sinh đi học nước ngoài, 
lập Viện văn hóa và Viện hàn lâm, mở các thư viện và phòng thí 
nghiệm, khuyến khích văn học nghệ thuật, đặt các giải thưởng, 
chống nạn thất nghiệp và mãi dâm, tổ chức hài nhi viện và ấu 
trĩ viện, chấn chỉnh y tế, tổ chức giữ gìn vệ sinh... Theo phương 
hướng chung và cụ thể đó, các đại biểu trên khắp cả nước đã tích 
cực chuẩn bị để tiến tới kỳ họp lịch sử, kỳ họp đầu tiên của Quốc 
hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân cả nước hướng 
tới Quốc hội. Trên các báo chí đã đăng tải nhiều bài về dân ý 
và dân nguyện, tranh luận trao đổi về nhiều vấn đề hệ trọng có 
quan hệ tới vận mệnh của đất nước.

Càng gần đến ngày họp Quốc hội, tình hình chính trị càng 
hết sức phức tạp và căng thẳng. Đến cuối tháng 2-1946, quân 
Anh đang rút khỏi nước ta. Quân Nhật bị tước vũ khí, đang lần 
lượt hồi hương. Quân Tưởng vẫn đóng từ bắc vĩ tuyến 16 trở ra. 
Sau khi được tăng viện, quân Pháp đã chiếm gần hết Nam Bộ, 
cực Nam Trung Bộ, hầu hết Campuchia và một vùng rộng lớn ở 
nước Lào. Chúng cũng chiếm được Lai Châu và một phần Sơn 
La. Cùng với việc ráo riết chuẩn bị cuộc hành quân mạo hiểm 
tập kích ra miền Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não cách mạng, 
chiếm lại toàn bộ nước ta, thực dân Pháp còn tìm mọi cách dàn 
xếp với Mỹ - Tưởng nhằm đưa quân ra xâm lược miền Bắc một 
cách hòa bình. Ngay sau khi phát động chiến tranh xâm lược ở 
Nam Bộ (23-9-1945), Đácgiăngliơ (d’Argenlieu) đã từ Ấn Độ bay 
sang Trùng Khánh để xin với Tưởng cho phép quân Pháp vào 
miền Bắc Đông Dương nơi quân Tưởng đang đóng. Cuộc mặc cả 
này kéo dài và bí mật mãi tới ngày 20-2-1946 mới được hãng 
Roitơ của Anh tung ra trước dư luận thế giới. Theo bản hiệp ước 
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ấy, Pháp sẽ nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi (cắt cho 
Tưởng đường xe lửa Hà Nội - Vân Nam phần trên đất Trung 
Quốc và một “khu tự do” ở cảng Hải Phòng, trả cho Tưởng một 
số tô giới...) để được Tưởng nhường cho Pháp mang quân ra miền 
Bắc Đông Dương dưới danh nghĩa thay thế quân Tưởng tiếp nhận 
sự đầu hàng của Nhật.

Tuy nhiên, chiến tranh ở Nam Bộ đã cho thực dân Pháp một 
bài học: Chúng không thể dễ gì cùng một lúc, vừa bình định miền 
Nam, vừa đưa quân ra đánh chiếm Bắc Bộ. Ngay trong chính 
giới Pháp, nhiều người cũng nhận thấy muốn bình định chỉ riêng 
Nam Bộ cũng cần đến hàng chục vạn quân, trong khi đó, ở Nam 
Bộ, chúng mới có 65 nghìn quân (15% là lính bản xứ). Mặc dầu 
đã được Tưởng đồng ý, nhưng chúng biết rằng không thể đưa 
quân ra miền Bắc qua mặt chính quyền cách mạng một cách đơn 
giản. Hạ tuần tháng 2, Pháp đã đề nghị với Chính phủ Việt Nam 
mở cuộc đàm phán chính thức. Trước tình hình đó, Thường vụ 
Trung ương Đảng chủ trương “nên nói chuyện với Pháp nhưng 
đồng thời phải chuẩn bị kháng chiến”. Đại diện Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện Chính phủ Pháp đã có những 
cuộc tiếp xúc với nhau. Trong cuộc gặp J. Xanhtơni (J. Sainteny) 
ngày 25-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc lại lập trường của 
Việt Nam trong quan hệ Việt - Pháp là “độc lập và hợp tác”. Còn 
J. Xanhtơni nói rõ nước Pháp có thể công nhận nước Việt Nam  
có Chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính riêng nhưng là một 
nước tự trị trong Liên hiệp Pháp. Hai bên đều thấy phải tạo một 
không khí hòa dịu, trước lúc mở cuộc thương lượng Việt - Pháp. 
Giữa lúc đó, bản Hiệp ước Pháp - Hoa đã được ký kết tại Trùng 
Khánh ngày 28-2-1946. Hiệp ước đó chính là sự mua bán về 
quyền lợi ở Việt Nam của chính quyền Tưởng Giới Thạch với thực 
dân Pháp, là sự chà đạp thô bạo chủ quyền, độc lập của Việt Nam. 
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Lòng căm phẫn của nhân dân đã lên đến cực điểm, sẵn sàng cầm 
vũ khí đứng dậy kháng chiến chống thực dân Pháp - kẻ thù đã 
từng giày xéo đất nước Việt Nam suốt 80 năm vừa bị lật đổ - một 
khi chúng quay trở lại xâm lược. Tàu chiến Pháp đã vào Vịnh 
Bắc Bộ, không khí chuẩn bị kháng chiến khẩn trương... Quan hệ  
Việt - Pháp đang đứng bên bờ vực chiến tranh. Việt Quốc, Việt 
Cách khai thác triệt để tâm lý và lòng yêu nước chân thành của 
quần chúng hòng kích động nhân dân lao vào cuộc chiến đấu 
bất lợi, để nhân cơ hội lật đổ chính quyền cách mạng. Chúng tổ 
chức biểu tình, dùng lời lẽ mị dân lừa bịp, rải truyền đơn công 
khai kêu gọi nhân dân lật đổ Chính phủ, đánh Pháp bằng bất 
cứ giá nào, chống mọi cuộc đàm phán với Pháp, thậm chí còn 
vu cáo Chính phủ Việt Nam là “bán nước”! Nhân dân Hà Nội vô 
cùng phẫn nộ, đã xuống đường biểu tình ủng hộ Chính phủ. Dân 
phố mở toang cửa, treo cờ đỏ sao vàng và tiếp tục công việc hằng 
ngày để trả lời bọn khiêu khích dọa nạt, bắt ép nhân dân đóng 
cửa, tổng đình công. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh 
ra lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân bình tĩnh, sẵn sàng chuẩn bị 
kháng chiến.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I được triệu tập trong tình 
hình khẩn trương, căng thẳng như vậy.

Để chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội, Hội đồng 
Chính phủ họp ngày 7-1-1946 đã quyết định: Quốc hội sẽ khai 
mạc ngày chủ nhật, 3-3-1946 và lập một ban chỉ huy công việc 
sửa soạn triệu tập Quốc hội gọi là: “Ủy ban trù bị khai Quốc hội”, 
gồm các ông: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tường Long, Vũ Đình 
Hòe, Cù Huy Cận, Dương Đức Hiền. Hội đồng Chính phủ cũng 
dự kiến các nơi họp của Quốc hội. Đặc biệt, Hội đồng Chính phủ 
đã nêu vấn đề các đảng phái cần gặp nhau để bàn cách tổ chức lại 
Chính phủ và phân chia các ghế bộ trưởng. Tại phiên họp của Hội 
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đồng ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo sẽ lập 
Chính phủ kháng chiến gồm 10 bộ - có bốn đảng phái tham gia, 
mỗi đảng giữ hai bộ. Bộ Nội vụ và Quốc phòng sẽ do hai người 
trung lập giữ; lập Ủy ban kháng chiến và Đoàn cố vấn.

Ngày 25-2-1946, sau nhiều lần thương lượng, hội nghị liên 
tịch giữa Việt Minh, Dân chủ, Việt Quốc, Việt Cách đã thống nhất:

1. Thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến chính thức 
gồm 10 bộ: Bộ Quốc phòng và Nội vụ để người không đảng phái 
nắm; các Bộ Tài chính, Giao thông công chính, Giáo dục, Tư pháp 
do Việt Minh và Dân chủ nắm; các Bộ Ngoại giao, Kinh tế, Xã 
hội, Canh nông do Việt Quốc, Việt Cách nắm. Để tỏ rõ tính chất 
thống nhất quốc gia của Chính phủ liên hiệp, hai Bộ Giao thông 
công chính và Canh nông sẽ dành cho đồng bào Nam Bộ. Trong 
khi đại biểu Nam Bộ chưa tựu chức, Bộ Giao thông công chính sẽ 
do Việt Minh hay Dân chủ phụ trách; Bộ Canh nông sẽ do Việt 
Quốc hay Việt Cách phụ trách.

2. Thành lập Kháng chiến ủy viên hội để chuyên lo việc 
kháng chiến.

3. Thành lập Quốc gia cố vấn đoàn do Cố vấn tối cao Vĩnh 
Thụy làm đoàn trưởng bao gồm các vị có đạo đức, kinh nghiệm 
để giúp ý cho Chính phủ. Tên tất cả thành viên trong các cơ quan 
trên sẽ công bố sau khi Quốc hội công nhận. 

Rõ ràng đây là sự nhân nhượng lớn của ta để thực hiện đại 
đoàn kết dân tộc, hạn chế sự phá hoại của các thế lực phản động 
tay sai, nhằm đối phó với kẻ thù chính lúc đó là thực dân Pháp.

Cuối tháng 2-1946, các đại biểu Quốc hội đã tập trung về Hà 
Nội. Đề phòng bất trắc có thể xảy ra do tình hình căng thẳng lúc 
đó, địa điểm để Quốc hội họp vừa chuẩn bị ở Hà Nội, vừa chuẩn 
bị ở làng Đình Bảng (Bắc Ninh). Nhân dân Đình Bảng phấn khởi, 
chuẩn bị đón Quốc hội. Ngày 1-3-1946, báo Sự thật của Đảng 
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kêu gọi: “Mồng 3-3, hai hôm nữa Quốc hội khai mạc. Lịch sử Việt 
Nam thêm một trang vẻ vang.

Quốc hội họp, cắm một mốc lịch sử trên con đường tranh 
đấu giải phóng dân tộc. Phải 80 năm đổ máu chống Pháp thực 
dân, chống phát xít Pháp - Nhật, mới đến một ngày “Hội nghị 
non sông””.

Quốc hội họp, nêu cao trước thế giới ý chí cương quyết giành 
độc lập của dân tộc Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám, một 
Chính phủ lâm thời tuyên bố nước Việt Nam độc lập. Ngày nay, 
sự nghiệp, ý chí giành và giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc 
Việt Nam đã được kết tinh trong một cơ quan quyền lực chính 
thức của nhân dân.

Quốc hội họp đặt nền móng cho chủ quyền dân tộc. Vận mệnh 
nước Việt Nam do chính nhân dân Việt Nam định đoạt thông qua 
đại biểu của chính mình.

Quốc hội họp biểu thị sự đoàn kết của toàn dân: dù trong 
hoàn cảnh nào, nhân dân Việt Nam cũng quyết tâm bảo vệ nền 
tự do, độc lập mới giành được. Đại biểu khắp đất nước mang về 
Thủ đô ý chí bốn phương kết thành một khối, vượt qua mọi trở 
lực, mọi âm mưu phá hoại trên đường cứu nước.

Quốc hội họp mở ra cho dân ta nhìn thấy ánh sáng tương lai: 
Một đời sống mới, một xã hội mới bắt đầu đặt nền móng trong 
những chương trình kiến quốc cấp bách.

Để chủ động đối phó với tình hình chính trị đang diễn biến 
phức tạp và cần có một Chính phủ chính thức đủ tư cách và hiệu 
lực trong cuộc đàm phán ngoại giao với Pháp, Quốc hội đã họp 
sớm hơn một ngày.

Sáng 2-3-1946, ngót 300 đại biểu Quốc hội đã tề tựu tại Nhà 
hát lớn thành phố Hà Nội. Một số đại biểu Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ đã lên đường song chưa đến kịp, còn phần nửa vì bận 
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công việc kháng chiến nên không ra họp được. Nguyễn Hải Thần 
lấy lý do sức khỏe không đến dự. 8 giờ 40 phút, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đến họp. Chính giữa diễn đàn Nhà hát là lá cờ đỏ sao vàng, 
hai bên treo cờ các đảng phái và nổi bật khẩu hiệu “Kháng chiến - 
Kiến quốc”. Ngô Tử Hạ là đại biểu cao tuổi làm Chủ tịch kỳ họp, 
Nguyễn Đình Thi và Đào Thiện Thi là hai đại biểu trẻ tuổi làm 
thư ký đoàn. Hơn một trăm bức điện của đồng bào khắp nơi trong 
nước gửi về chào mừng Quốc hội và tin tưởng Quốc hội sẽ sáng 
suốt lãnh đạo quốc dân.

Đúng 9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính 
phủ liên hiệp lâm thời bước lên diễn đàn. Nhạc Tiến quân ca và 
Hồn tử sĩ được cử lên. Nhân danh Chính phủ liên hiệp lâm thời, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc toàn quốc đại hội đại biểu, kỳ 
họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do 
Tổng tuyển cử bầu ra.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, ngày 2-3-1946.
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Mở đầu báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 
rõ ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 đã 
“tỏ cho thế giới, cho toàn dân biết là chúng ta đoàn kết nhất trí”. 
Người đề nghị với Quốc hội mở rộng số đại biểu ra thêm 70 người 
nữa. 70 người ấy dành cho các vị ở hải ngoại về: Việt Nam Quốc 
dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội. Tất cả các đại 
biểu đã giơ tay tán thành đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh1. 
Các đại biểu được Quốc hội công nhận nói trên được mời vào hội 
trường. Đánh giá về thành phần của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhận xét: “Trong cuộc toàn quốc đại biểu đại hội này, các 
đảng phái đều có đại biểu mà đại biểu không đảng phái cũng 
nhiều, đồng thời phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số cũng đều có 
đại biểu. Vì thế, cho nên các đại biểu trong Quốc hội này không 
phải đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể 
quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng, lực lượng 
của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khối”2. Người báo 
cáo những công việc Chính phủ liên hiệp lâm thời đã làm trong 6 
tháng qua. Những việc đó là:

Thực hiện được sự đoàn kết toàn dân. “Vua cũng thoái vị để 
làm người bình dân của nước tự do. Vua Bảo Đại đã trở nên ông 
Vĩnh Thụy, Tối cao cố vấn cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa Việt 
Nam”3. Mặc dầu gặp nhiều khó khăn sau khi giành được chính 
quyền, “song nhờ ở sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn thể đồng bào và 
lòng kiên quyết phấn đấu của Chính phủ, chúng ta đã làm được 
đôi việc:

1. Số đại biểu được quốc dân bầu lên là 333 vị. Quốc hội chấp nhận mở 
rộng thêm 70 vị không qua bầu cử đã nâng tổng số đại biểu lên thành 403 
vị. Trong các văn kiện của Quốc hội khóa I, 70 đại biểu đó được gọi là đại 
biểu “truy nhận”.

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.217.
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- Việc thứ nhất là ra sức kháng chiến.
- Việc thứ hai là giảm bớt sự đói kém bằng cách thực hành 

tăng gia sản xuất.
- Việc thứ ba là Chính phủ đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử.
- Việc thứ tư là do kết quả cuộc Tổng tuyển cử ấy mà có Quốc 

hội hôm nay”1.
Người nêu rõ: “Đồng thời Chính phủ cũng phải thừa nhận 

trước Quốc hội là còn nhiều việc lớn lao hơn nữa nên làm, nhưng 
vì hoàn cảnh khó khăn nên Chính phủ chưa làm hết. Gánh nặng 
đó, Chính phủ để lại cho Quốc hội, cho Chính phủ mới mà Quốc 
hội cử ra”2. Thay mặt Chính phủ cũ, Người hứa với Quốc hội, với 
Chính phủ mới và quốc dân sẽ “hết sức đem tài năng cống hiến 
cho Tổ quốc”.

Cuối cùng, Người nhấn mạnh: “Việc hệ trọng nhất bây giờ 
là kháng chiến” và tin tưởng rằng: “Từ giờ về sau, Quốc hội và 
Chính phủ còn có những gánh nặng nề, phải bước qua nhiều sự 
khó khăn, nhưng tôi chắc rằng quốc dân sẽ nhất trí, dựa vào sức 
đoàn kết mà làm việc, và như thế thì dù có khó khăn đến đâu, 
kháng chiến sẽ thắng lợi và kiến quốc sẽ thành công”3. Do tình 
hình đặc biệt, Người đề nghị Quốc hội làm việc mau chóng và 
tuyên bố Chính phủ liên hiệp lâm thời xin trao quyền lại cho 
Quốc hội để tổ chức một chính phủ mới.

Nguyễn Đình Thi thay mặt Quốc hội đọc đáp từ, nêu rõ những 
thành tích của Chính phủ liên hiệp lâm thời như sau:

“Ngay sau khi thành lập, Chính phủ lâm thời phải đối phó 
với nhiều việc hết sức khó khăn. Thực dân Pháp xâm lược Nam 
Bộ, miền Nam Trung Bộ, và biên giới Việt - Lào; nạn đói đe dọa 
Bắc Bộ và miền Bắc Trung Bộ; công quỹ trống không; của cải 
nhân dân bị đế quốc Pháp, Nhật vơ vét; kinh tế đình trệ. 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.218.
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Chính phủ lâm thời lãnh đạo quốc dân, vượt qua những trở 
lực ấy. Mặt trận dân tộc thống nhất chống xâm lăng ngày một 
thêm vững; cuộc trường kỳ kháng chiến đem đến những kết quả 
đầu tiên. Bên trong công cuộc tăng gia sản xuất cùng với những 
phương sách tài chính thích hợp đã gìn giữ đời sống cho dân. Đối 
với nước ngoài đã gây được tình thân thiện.

Chính quyền vừa giành được, nền dân chủ cộng hòa đã xây 
đắp ngay. Chế độ phổ thông đầu phiếu được thi hành, và cuộc 
Tổng tuyển cử ngày 6 tháng Giêng năm 1946 đã lập nên Quốc hội 
đầu tiên của nước Việt Nam.

Nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhờ sự 
ủng hộ và lòng hy sinh của toàn thể quốc dân,

Chính phủ lâm thời đã làm được nhiệm vụ kháng chiến, kiến 
quốc trong tình thế rất nghiêm trọng của nước nhà”1.

Cuối cùng, thay mặt toàn thể quốc dân, Quốc hội Việt Nam 
trịnh trọng cảm ơn Chính phủ lâm thời và tuyên bố Chủ tịch Hồ 
Chí Minh “xứng đáng với Tổ quốc”. Toàn thể hội trường vang 
lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt lời tuyên bố trên của Quốc 
hội. Tiếp đó, Ngô Tử Hạ, Chủ tịch kỳ họp, nhận lời từ chức của 
Chính phủ lâm thời. Toàn thể thành viên Chính phủ lâm thời 
bước xuống diễn đàn. Quốc hội bắt đầu thảo luận về thành lập 
Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Theo lời đề cử của Ngô Tử Hạ, 
Quốc hội đã giơ tay tán thành bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
Chính phủ, Nguyễn Hải Thần làm Phó Chủ tịch và giao cho Chủ 
tịch và Phó Chủ tịch thành lập Chính phủ mới. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đề nghị Quốc hội tạm nghỉ 15 phút để Người tổ chức Chính 
phủ mới.

1. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa họp thứ nhất, hồ 
sơ số 1, Văn phòng Quốc hội.
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Cụ Hồ Chí Minh được Quốc hội bầu làm Chủ tịch  
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại kỳ họp thứ nhất,  

ngày 2-3-1946.
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10 giờ, Quốc hội tiếp tục họp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị 
Quốc hội gửi lời chào mừng tới các đại biểu Quốc hội miền Nam 
vắng mặt và báo cáo việc thành lập Chính phủ liên hiệp kháng 
chiến. Người nói: “Chính phủ này ra mắt gồm có các đại biểu các 
đảng phái và các anh em không đảng phái, trước đây đã thương 
lượng và thỏa thuận với nhau, vì vậy sự tổ chức mới được nhanh 
chóng như thế”1. Người trình bày danh sách Chính phủ liên hiệp, 
giới thiệu tóm tắt một số vị bộ trưởng; danh sách Cố vấn đoàn và 
Kháng chiến ủy viên hội.

Thành phần Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm:
Chủ tịch      Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch     Nguyễn Hải Thần
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao   Nguyễn Tường Tam
Bộ trưởng Bộ Nội vụ    Huỳnh Thúc Kháng
Bộ trưởng Bộ Kinh tế    Chu Bá Phượng
Bộ trưởng Bộ Tài chính   Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng   Phan Anh
Bộ trưởng Bộ Xã hội, kiêm Y tế, 
    Cứu tế và Lao động    Trương Đình Tri
Bộ trưởng Bộ Giáo dục    Đặng Thai Mai
Bộ trưởng Bộ Tư pháp    Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
      công chính     Trần Đăng Khoa2

Bộ trưởng Bộ Canh nông   Bồ Xuân Luật3

Cố vấn đoàn do Cố vấn tối cao Vĩnh Thụy đảm nhiệm.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.220. 
2, 3. Bộ Giao thông công chính và Bộ Canh nông để dành cho đại diện 

Nam Bộ. Song vì đại biểu Nam Bộ chưa ra họp được, nên các đảng phái 
thỏa thuận để ông Trần Đăng Khoa và ông Bồ Xuân Luật quản lý hai bộ 
đó. Đến giữa tháng 4-1946, Huỳnh Thiện Lộc ra nhận chức Bộ trưởng Bộ 
Canh nông, Bồ Xuân Luật giữ chức Thứ trưởng.
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Kháng chiến ủy viên hội do Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch và 
Vũ Hồng Khanh làm Phó Chủ tịch.

Quốc hội công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Cố 
vấn đoàn và Kháng chiến ủy viên hội. Toàn thể đại biểu Quốc hội 
đứng dậy nhận lời thề của các cơ quan trên do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tuyên đọc. Sau lời tuyên thệ, Nguyễn Đình Thi, đại diện 
Quốc hội, đọc lời chào mừng Chính phủ mới:

“Quốc hội Việt Nam xét rằng: Đứng trước tình thế nước nhà 
đang bị thực dân Pháp xâm lăng, cần phải thống nhất tất cả 
lực lượng của toàn thể dân tộc, và cần phải có một cơ quan điều 
khiển mạnh mẽ để kháng chiến đến đắc thắng”, Quốc hội quyết 
định công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đứng đầu và “trao quyền bính cho chính phủ ấy”.

“Chính phủ liên hiệp kháng chiến có nhiệm vụ thực hiện triệt 
để sự thống nhất các lực lượng của quốc dân về phương diện quân 
sự, tuyên truyền cũng như về phương diện hành chính, tư pháp, 
tổng động viên nhân lực và tài sản của quốc gia theo sự nhu cầu 
của tình thế, để đưa kháng chiến tới thắng lợi và nước nhà đến 
độc lập hoàn toàn.

Quốc dân sẽ luôn luôn ủng hộ Chính phủ trong công cuộc ấy.
Chính phủ liên hiệp kháng chiến phải chịu trách nhiệm trước 

Quốc hội và toàn thể quốc dân.
Quốc hội thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam, chúc Chính 

phủ liên hiệp kháng chiến vượt hết mọi trở lực và làm tròn 
nhiệm vụ”1.

Đoàn đại biểu nhân dân và các đoàn thể cứu quốc Thủ đô đến 
chào mừng, dâng cờ nền đỏ sao vàng lên Quốc hội với một ước 

1. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa họp thứ nhất, hồ 
sơ số 1, Văn phòng Quốc hội.
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mong Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
“sẽ như một ngôi sao sáng chói lọi và chiếu sáng xuống tận toàn 
cõi đất nước Việt Nam”1.

Vấn đề đoàn kết các đảng phái trong Quốc hội cũng được nêu 
ra. Ngô Tử Hạ, Chủ tịch của kỳ họp, đã đề nghị như sau: “Quốc 
hội đặt tín nhiệm vào các đảng phái, đã ký kết thành tâm đoàn 
kết với nhau để thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Vậy 
Quốc hội yêu cầu các đảng phái vì quyền lợi tối cao của Tổ quốc, 
hoạt động trong vòng pháp luật và thực hành ngay việc thống 
nhất quân đội, hành chính và tuyên truyền”. Toàn thể Quốc hội 
đã giơ tay biểu quyết tán thành đề nghị đó.

Quốc hội nghe thư ký đọc và đã thông qua Tuyên ngôn của 
Quốc hội, thông qua các điện văn gửi nhân dân toàn quốc, gửi 
các chiến sĩ ngoài mặt trận, gửi anh em các dân tộc thiểu số, gửi 
kiều bào hải ngoại, lời kêu gọi kiều bào ở Pháp, các điện văn gửi 
dân tộc Ai Lao, Liên hợp quốc, Giáo hoàng, Tưởng Giới Thạch, 
dân chúng Trung Hoa và dân chúng Pháp. Tuyên ngôn của Quốc 
hội đã trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân Việt Nam và 
thế giới:

“Chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể 
nhân dân Việt Nam. 

Vận mệnh quốc gia Việt Nam là ở trong tay Quốc hội Việt 
Nam, chính thể của nước Việt Nam là chính thể dân chủ cộng 
hòa, có nhiệm vụ bảo vệ tự do và mưu đồ hạnh phúc cho mọi tầng 
lớp nhân dân. Các dân tộc ở trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền 
hạn và nhiệm vụ ngang nhau”.

1. Biên bản buổi họp toàn thể đại hội lần thứ nhất, ngày 2-3-1946 của 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam dân quốc công báo, 
số 15, ngày 13-4-1947.
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“Nền độc lập và dân chủ đã lập nên, nhờ sự đoàn kết, hy sinh 
và chiến đấu của toàn dân...

Quốc hội Việt Nam kiên quyết bảo vệ đến cùng nền độc lập 
và lãnh thổ của quốc gia và quyền tự do của nhân dân Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam ra lệnh cho toàn thể quốc dân tận lực 
chống giữ giang sơn và xây dựng lại Tổ quốc để dân tộc Việt Nam 
tiến nhanh tới vinh quang, cường thịnh”1.

Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về việc lập Ban Thường trực để 
thay mặt Quốc hội. Gần 40 lượt ý kiến của các đại biểu đã phát 
biểu về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực, trong đó 
có ý kiến của Đỗ Đức Dục, Trần Văn Cung, Nguyễn Đăng Long, 
Ngô Thế Phúc, Lê Tư Lành, Tôn Thất Vỹ, Lê Phi Vân, Nguyễn 
Tấn Gi Trọng, Hồ Chí Minh, Đoàn Phú Tứ, Cù Huy Cận, Hoàng 
Văn Đức, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Tri... Ý kiến của các đại biểu 
tập trung ở hai điểm chủ yếu:

1. Giao quyền của Quốc hội cho Ban Thường trực;
2. Định rõ ràng những quyền cụ thể cho Ban Thường trực. 

Căn cứ vào tình thế lúc bấy giờ, Quốc hội nhất trí định quyền hạn 
của Ban Thường trực như sau:

- Góp ý kiến với Chính phủ;
- Phê bình Chính phủ và khi Chính phủ đi ngược lại quyền 

lợi quốc dân, thì có quyền hiệu triệu quốc dân;
- Triệu tập Quốc hội trong những trường hợp sau này:
+ Khi Chính phủ yêu cầu,
+ Khi quá nửa số đại biểu yêu cầu,
+ Khi quá nửa ủy viên thường trực xét thấy cần phải triệu tập;

1. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa họp thứ nhất, hồ 
sơ số 1, Văn phòng Quốc hội.
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- Khi tuyên chiến hay đình chiến, bắt buộc phải được hỏi 
ý kiến;

- Khi ký hiệp ước với nước ngoài phải triệu tập Quốc hội để 
chuẩn y.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn đó, Quốc hội đã quyết định bầu 
Ban Thường trực gồm 15 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết:

Trưởng ban:  Nguyễn Văn Tố
Phó trưởng ban:  Phạm Văn Đồng
    Cung Đình Quỳ
Ủy viên chính thức:  Bùi Bằng Đoàn
    Nguyễn Văn Chi
    Dương Văn Dư
    Hoàng Văn Đức
    Xuân Thủy
    Trịnh Quốc Quang
    Đàm Quang Thiện
    Nguyễn Tấn Gi Trọng
    Nguyễn Tri
    Lê Thị Xuyến
    Hoàng Minh Giám
    Dương Đức Hiền
Ủy viên dự khuyết:  Nguyễn Văn Luyện
    Phạm Bá Trực
    Y Ngông Niê Kđam
Về sau, Ban Thường trực được bổ sung thêm 4 đại biểu Nam 

Bộ: Tôn Đức Thắng và Dương Bạch Mai làm ủy viên chính thức; 
Nguyễn Ngọc Bích và Huỳnh Tấn Phát làm ủy viên dự khuyết.

Cuối cùng, Quốc hội đã thảo luận nhiệm vụ và bầu Ban dự 
thảo Hiến pháp. Nhiệm vụ của ban đó là dự thảo bản Hiến pháp 
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Cụ Nguyễn Văn Tố được Quốc hội bầu làm  
Trưởng ban Thường trực Quốc hội, tại kỳ họp thứ nhất, ngày 2-3-1946.
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để phiên họp sau đem trình cho Ban Thường trực, để Ban Thường 
trực trình Quốc hội. Ban đó sẽ nghiên cứu cả Quốc kỳ và Quốc ca. 
Trong lúc chờ đợi, lá cờ đỏ sao vàng vẫn là Quốc kỳ và Quốc ca là 
bài Tiến quân ca. Ban dự thảo Hiến pháp gồm có 11 người: Trần 
Duy Hưng, Tôn Quang Phiệt, Đỗ Đức Dục, Cù Huy Cận, Nguyễn 
Đình Thi, Huỳnh Bá Nhung, Trần Tấn Thọ, Nguyễn Cao Hách, 
Đào Hữu Dương, Phạm Gia Đỗ, Nguyễn Thị Thục Viên.

13 giờ 10 phút, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã bế mạc, sau 
khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bài diễn văn ngắn gọn. Người nói:

“Bây giờ Quốc hội tạm thời bế mạc để cho tất cả anh em chúng 
ta đem một không khí đoàn kết, một cái không khí kháng chiến, 
một cái không khí kiên quyết, một cái không khí nhất định thành 
công về các địa phương và công tác.

... Đồng thời chúng ta cũng hứa với nhau rằng: Quốc hội họp 
lần này là Quốc hội kháng chiến mà Chính phủ cử ra là Chính 
phủ kháng chiến. Tôi mong rằng Quốc hội họp lần sau sẽ là Quốc 
hội thắng lợi, mà Chính phủ cũng sẽ là Chính phủ thắng lợi.

Vậy tôi đề nghị hô khẩu hiệu:
- Kháng chiến thắng lợi!
- Kiến quốc thành công!
- Việt Nam độc lập muôn năm!”1.
Như vậy, kể từ lúc khai mạc đến lúc bế mạc, Quốc hội họp 

khẩn trương trong vòng 4 giờ. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội 
khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực sự là một kỳ 
họp lịch sử. Nó diễn ra ngắn nhất và khẩn trương nên Quốc hội 
không thể bàn bạc những vấn đề lớn về quốc sách. Quốc hội chỉ 
tập trung vào một điểm quan trọng và quyết định nhất là thành 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.224. 
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lập cho được Chính phủ liên hiệp kháng chiến và một số cơ quan 
quan trọng khác của Quốc hội và Nhà nước là: Ban Thường trực 
Quốc hội, Cố vấn đoàn, Kháng chiến ủy viên hội. Việc thành lập 
Chính phủ liên hiệp kháng chiến, một cơ quan quyền lực điều 
hành cả chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, kể cả tổng 
động viên nhân lực và tài lực quốc gia đã đáp ứng được đòi hỏi 
bức thiết tình hình lúc bấy giờ. Đây là một bước hoàn thiện và 
củng cố bộ máy nhà nước ở trung ương, bảo đảm cho Chính phủ 
đủ uy tín, hiệu lực để tổ chức nhân dân kháng chiến, kiến quốc, 
thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ đối nội và đối ngoại, trước 
mắt là đàm phán thực hiện sách lược tạm hòa hoãn với Pháp, 
tiếp tục củng cố chính quyền cách mạng, bồi bổ thực lực, chuẩn bị 
lực lượng để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khi tình thế bắt buộc quân 
và dân ta phải kháng chiến trong cả nước.

Do tình thế đặc biệt của nước ta lúc này, quá trình Tổng tuyển 
cử cũng như việc triệu tập kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I 
đã diễn ra khá gay go và phức tạp. Sau khi Quốc hội chấp nhận 
mở rộng thêm 70 ghế đại biểu Quốc hội không qua sự tuyển chọn 
của nhân dân, thành phần của Quốc hội gồm: Đảng Cộng sản, 
Đảng Dân chủ, Việt Quốc và Việt Cách, đồng thời thành phần 
đại biểu không đảng phái cũng nhiều. Vì thế, các đại biểu của 
Quốc hội không phải đại diện cho một đảng mà là đại diện cho 
nhiều đảng có chính kiến khác nhau, trong đó có một số đảng đối 
lập. Việt Cách do Nguyễn Hải Thần nắm giữ và Việt Quốc do Vũ 
Hồng Khanh cầm đầu là những đảng phái đối lập quyết liệt. Họ 
tìm mọi cách để chống phá cách mạng, chống Đảng Cộng sản, 
chống lại độc lập, tự do của nhân dân... Hoạt động trong bối cảnh 
đó, Đảng và Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã dựa vào sức mạnh 
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đoàn kết của toàn dân và toàn Đảng, nắm vững ngọn cờ dân tộc, 
nêu cao khẩu hiệu “Dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”, giữ 
vững nguyên tắc cách mạng, nhân nhượng và thỏa hiệp đúng, 
linh hoạt và khéo léo, buộc đại biểu của các đảng phái đối lập 
phải thỏa hiệp, hòa giải, “đồng tình” và “hợp tác”. Đó là cơ sở để 
triển khai kỳ họp Quốc hội thành công, lập được một Chính phủ 
chính thức - Chính phủ liên hiệp kháng chiến.

Thắng lợi của kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I là thắng 
lợi của sự đoàn kết đấu tranh, nhân nhượng và hòa giải nhằm 
tập trung lực lượng để thực hiện kháng chiến và kiến quốc.

Báo Sự thật, số ngày 5-3-1946 đã viết: “Trước đây trên 600 
năm, chúng ta có cuộc Hội nghị Diên Hồng họp cấp tốc đời Trần. 
Sau cuộc hội nghị ấy, 50 vạn quân Mông Cổ xâm lăng đã bị đánh 
bại ra ngoài bờ cõi. Ngày nay, Quốc hội cũng họp cấp tốc và ngót 
300 đại biểu từ các tỉnh xa xôi về Thủ đô đã thay mặt cho toàn 
dân quyết một lòng chiến đấu. Và họ đã chia tay nhau đem về địa 
phương lòng quyết chiến của toàn dân, lòng tin tưởng ở vị lãnh tụ 
tối cao và ở tương lai độc lập tự do của giống nòi. Chính phủ, Quốc 
hội, nhân dân trên dưới một lòng quyết chiến và quyết thắng”.

2. Quốc hội với việc củng cố nhà nước, xây dựng nền 
dân chủ, thống nhất dân tộc, sẵn sàng kháng chiến trong 
toàn quốc

Tổ quốc đang bị thực dân Pháp xâm lược. Để giành thắng 
lợi, cần tập trung quyền lực vào một cơ quan điều hành quốc gia 
mạnh mẽ nhằm thống nhất tất cả lực lượng của dân tộc. Vì thế, 
Quốc hội đã công nhận và trao quyền bính cho Chính phủ liên 
hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chính phủ phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Quốc hội và quốc dân đồng bào. 
Bên cạnh Chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội có quyền hạn 
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góp ý kiến với Chính phủ, phê bình Chính phủ nếu Chính phủ 
làm trái lợi ích của quốc gia, của dân tộc. Trong tình thế đặc biệt 
của nước nhà, nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng vẫn 
phải được thống nhất và giải quyết nhanh chóng nên trong nhiều 
phiên họp thường kỳ hoặc đặc biệt của Hội đồng Chính phủ đều 
có sự tham dự, góp ý của Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

Chính phủ và Quốc hội chủ trương thực hiện đoàn kết dân 
tộc, xây dựng mặt trận quốc gia liên hiệp và thống nhất để chống 
xâm lăng, giữ vững chính quyền, kiến thiết đất nước và thực hiện 
chính sách ngoại giao thân thiện với các nước trên thế giới.

Trong phiên họp đầu tiên ngày 4-3-1946, Chính phủ đã quyết 
định một số chủ trương đối nội và đối ngoại:

Về đối nội
1. Các đảng phải đoàn kết chặt chẽ, ngôn luận, hành động 

phải nhất trí để phụng sự quốc gia.
2. Sinh mệnh và tài sản của tất cả công dân Việt Nam và 

kiều dân ngoại quốc được hoàn toàn bảo đảm.
3. Hành chính và quân đội phải thống nhất, tài chính kinh 

tế tập trung.
4. Mọi lực lượng của quốc dân được huy động để dùng trong 

việc kháng chiến, kiến quốc và toàn thể nhân dân, nhất là những 
người làm việc công phải tuân theo kỷ luật.

Về ngoại giao
1. Đối với các nước Đồng minh, nước Việt Nam bao giờ cũng 

chủ trương thân thiện, nhất là đối với Trung Hoa.
2. Đối với các nước nhược tiểu đang đấu tranh giành độc lập 

thì dân tộc Việt Nam rất đồng tình.
3. Đối với nhân dân Pháp, dân Việt Nam không thù hằn, 

song cực lực phản đối chế độ thực dân và cương quyết giữ quyền 
độc lập. Chính phủ Việt Nam chỉ nhận điều đình với Chính phủ 
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Pháp theo nguyên tắc “Dân tộc tự quyết” của Hiến chương Đại 
Tây Dương1.

Do tình thế đặc biệt cấp bách về ngoại giao, nhất là sau khi 
Hiệp ước Pháp - Hoa đã được ký kết (28-2-1946), Chính phủ 
đã quyết định cử Hồ Chí Minh, Nguyễn Tường Tam, Phan Anh, 
Võ Nguyên Giáp và Vũ Hồng Khanh phụ trách giải quyết công 
việc đàm phán. Các vị ấy “sẽ tùy cơ ứng biến theo những nguyên 
tắc của Chính phủ đã định ra”. Còn công việc đàm phán với đại 
diện của Chính phủ Pháp thì giao cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Nguyễn Tường Tam phụ trách2.

Trong tiến trình đàm phán ngoại giao lúc bấy giờ, đại diện 
của Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần gặp đại diện Chính phủ 
Pháp, và đại diện của quân đội Tưởng Giới Thạch tại Hà Nội. 
Trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Tường 
Tam với đại diện quân đội Tưởng tại Hà Nội sáng ngày 4-3-1946, 
họ đã “khuyên nên tránh sự đổ máu” khi quân đội Pháp vào thay 
quân đội Tưởng ở phía Bắc vĩ tuyến 16 theo Hiệp ước Pháp - Hoa 
và nói “Nước Việt Nam được công nhận quyền tự chủ là một bước 
để đi đến độc lập”3.

Đối với Pháp, Chính phủ Việt Nam chủ trương “Hòa để tiến”, 
tránh tình thế một lúc phải chiến đấu với nhiều kẻ thù, tranh 
thủ thêm thời gian hòa bình để củng cố và phát triển lực lượng. 
Ngày 3-3-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đề ra chủ 
trương “giảng hòa với Pháp nhằm giành được giây phút nghỉ 
ngơi để sửa soạn cuộc chiến đấu mới..., tiến tới giành độc lập 

1. Xem báo Sự thật, số ngày 5-3-1946.
2. Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng Chính phủ ngày 4-3-

1946, hồ sơ số A1/Q002b - H001, Phủ Thủ tướng.
3. Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng Chính phủ ngày 4-3-

1946, hồ sơ số A1/Q002b - H001, Phủ Thủ tướng.



91

Chương II: QUỐC HỘI NƯỚC VNDCCH VỚI SỰ NGHIỆP...

hoàn toàn”. Căn cứ vào hoàn cảnh lúc đó, Việt Nam và Pháp sẽ 
ký một Hiệp định sơ bộ vào ngày 6-3-1946 theo những điều kiện 
cả hai bên đã thỏa thuận.

Nội dung của hiệp định bao gồm nhiều khoản quan hệ đến 
vận mệnh nền độc lập của dân tộc và chủ quyền của quốc gia. 
Do đó, trước khi ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo để Hội 
đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội quyết định.

Sáng 6-3-1946, Hội đồng Chính phủ đã họp một cuộc họp 
đặc biệt với sự có mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch 
Chính phủ; các vị Bộ trưởng: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Anh, 
Chu Bá Phượng, Đặng Thai Mai, Trương Đình Tri, Vũ Đình Hòe, 
Trần Đăng Khoa; Cố vấn tối cao Vĩnh Thụy; Nguyễn Văn Tố - 
Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Võ Nguyên Giáp - Chủ tịch 
Ủy ban kháng chiến; Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban 
kháng chiến; Hoàng Minh Giám - Thư ký Hội đồng Chính phủ. 
Sau khi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo, Hội đồng bàn bạc 
và nhất trí quyết định sẽ ký Hiệp định sơ bộ với Pháp theo các 
điều kiện đã được thỏa thuận. Vì Nguyễn Tường Tam vắng mặt, 
nên Hội đồng Chính phủ cử Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy 
ban kháng chiến thay mặt để cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
bản Hiệp định sơ bộ với Pháp. Quyết định ký Hiệp định sơ bộ với 
Pháp là một quyết sách lớn, vì vậy tất cả các vị có mặt tại cuộc 
họp của Hội đồng Chính phủ sáng ngày 6-3-1946 đã cùng ký vào 
một biên bản đặc biệt và Chính phủ sẽ yêu cầu các vị vắng mặt 
ký sau. Dưới đây là nội dung tờ biên bản đặc biệt đó:

“Hội đồng Chính phủ Việt Nam, Tối cao cố vấn đoàn đoàn 
trưởng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban 
kháng chiến toàn quốc, trong phiên họp ngày 6-3-1946, sau khi 
cụ Chủ tịch báo cáo về tình hình ngoại giao, sau khi hỏi ý kiến 
của toàn thể:
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1. Nghị quyết tán thành ký hiệp định đình chiến và mở cuộc 
đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp, theo những điều kiện 
Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc 
gia tự do và Chính phủ Việt Nam bằng lòng để quân đội Pháp 
thay thế quân đội Trung Hoa (nguyên văn đính theo sau).

2. Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban 
kháng chiến, thay mặt Hội đồng Chính phủ cùng cụ Chủ tịch 
Chính phủ ký hiệp định trên với đại biểu Pháp.

3. Nghị quyết này do toàn thể Hội đồng, Ủy ban kháng 
chiến và Ban Thường trực Quốc hội cộng đồng phụ trách trước 
quốc dân”1.

Được Hội đồng Chính phủ nhất trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng Vũ Hồng Khanh đã ký với J.Xanhtơny bản Hiệp định sơ bộ 
6-3-1946. Nước Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do 
trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp, một 
nước có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Việt 
Nam chấp thuận để quân đội Pháp ra miền Bắc vĩ tuyến 16 để 
thay thế quân đội Tưởng...2.

1. Biên bản cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Chính phủ, ngày 6-3-1946, 
hồ sơ số A1/2002b, LTPTT.

2. Việc lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Kháng chiến ủy viên hội, 
Cố vấn đoàn và các tổ chức đó đã đồng tình với Chính phủ ký Hiệp định 
sơ bộ 6-3 với Pháp là một thành công lớn của Hồ Chí Minh, của Việt Minh 
trong việc thực hiện chủ trương đấu tranh, nhân nhượng, hòa giải, thực 
thi sự đoàn kết thống nhất quốc gia. Nghiêm Kế Tổ thuộc đảng Việt Quốc, 
là một trong số 70 đại biểu Quốc hội được “truy nhận”, là Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Chính phủ liên hiệp kháng chiến đã nhận xét “mọi phản ứng, 
mọi bất mãn của các lực lượng đối lập đều bị dẹp” sau khi đã thành lập 
được các tổ chức trên. “Đang từ tư tưởng phản đối hoàn toàn, các đảng phái 
đối lập bỗng nhiên chịu nửa phần trách nhiệm về việc ký kết với người 
Pháp... Chính trị khôn khéo của Việt Minh thật là vô bờ bến khiến cho 
đang phản đối khiến ra đồng tình”. Nghiêm Kế Tổ: Việt Nam máu lửa, Mai 
Lĩnh xuất bản, Sài Gòn, 8-1954, tr.56-57.
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Ký Hiệp định sơ bộ là một bước “Hòa để tiến”. Cuộc đấu tranh 
của nhân dân Việt Nam để thực hiện độc lập, tự do, chủ quyền 
và thống nhất còn nhiều khó khăn gian khổ. Vì thế, sau khi Hiệp 
định được ký kết, Ban Thường trực Quốc hội hiệu triệu quốc dân 
đồng bào phải “chuẩn bị”, “đoàn kết”, “bình tĩnh”, “tránh khiêu 
khích” và tuân theo “mệnh lệnh Chính phủ”. Sau khi thành lập 
Chính phủ liên hiệp kháng chiến và ký Hiệp định sơ bộ, Quốc 
hội và Chính phủ đã xúc tiến thêm các hoạt động bang hữu với 
Trung Hoa và Pháp.

Tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ ngày 11-3-1946, 
với sự tham dự của Vĩnh Thụy, Hội đồng đã quyết định cử một 
phái bộ sang giao hảo với Trung Hoa, trong đó có Vĩnh Thụy, 
Nghiêm Kế Tổ...1.

Ban Thường trực Quốc hội, thể theo đề nghị của Chính phủ 
đã cử một phái đoàn của Quốc hội gồm 10 đại biểu do Phạm 
Văn Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội, dẫn đầu sang 
thăm Pháp từ ngày 25-4 đến 16-5-1946. Trong những ngày ở 
thăm Pháp, phái đoàn Quốc hội đã hoạt động trong hầu hết các 
chính giới, làm cho số đông chính khách Pháp, nhất là nhân dân 
Pháp có thiện cảm hơn với Việt Nam, hiểu rõ cuộc đấu tranh 
vì độc lập của Việt Nam. Về kết quả chuyến đi đó, Phạm Văn 
Đồng nói: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi làm tròn nhiệm vụ đó. 
Vì nghĩ rằng tình thân thiện giữa hai dân tộc cần được xây trên 
nền tảng vững vàng nên chúng tôi đã mạnh bạo nêu lên tất cả 
những vấn đề phân tranh giữa Việt và Pháp, nhất là về vấn đề 
Nam Bộ. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều nghị viên Quốc hội 
Pháp, với các chính đảng, các nhà báo, cùng các nhân sĩ có danh 

1. Nhân chuyến đi này, Vĩnh Thụy đã ở lại Trung Quốc, sau sang 
Hồng Kông...
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của nước Pháp1, đâu đâu chúng tôi cũng thấy mối cảm tình với 
nước Việt Nam và sự nhận xét thỏa đáng về vấn đề Nam Bộ. Do 
sự hoạt động của chúng tôi mà người Pháp nhận thấy rõ rằng 
nếu nước Việt Nam cần thân thiện với nước Pháp thì nước Pháp 
cũng cần thân thiện với nước Việt Nam, và muốn thực hiện tình 
thân thiện ấy được hoàn toàn thì phải giải quyết vấn đề Nam 
Bộ cho hợp với ý nguyện của toàn thể dân tộc Việt Nam. Chúng 
tôi không bao giờ quên thái độ lịch sự và cảm tình mật thiết của 
nhân dân Pháp đối với chúng tôi”2.

Việt kiều ở Pháp đã hân hoan đón phái đoàn - người đại biểu 
cho quốc dân Việt Nam, một nước vừa mới giành được quyền 
độc lập, tự do sau gần 100 năm bị thực dân đô hộ. Kiều bào đều 
hướng về Tổ quốc Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 19-4-1946, Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Phái đoàn Chính phủ Pháp đã họp hội nghị trù bị 
ở Đà Lạt, trước khi mở cuộc đàm phán chính thức ở Pháp. Song 
do phía Pháp cố giữ lập trường thực dân nên hội nghị không đạt 
được thỏa thuận nào.

Ngày 31-5-1946, theo lời mời của Chính phủ Pháp, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lên đường sang thăm nước Pháp, Cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được giao giữ chức Quyền Chủ tịch 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trao đổi với Quyền Chủ tịch 
Huỳnh Thúc Kháng về các đối sách của Chính phủ trong tình 
thế phức tạp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu phương 
châm: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Phái đoàn Chính phủ nước 

1. Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, Phong trào Cộng hòa bình dân, Hội 
Nhân quyền, Tổng Liên đoàn Lao động với các nhà trí thức lớn như Paul 
Langevin, Joliot Curie... (T.G).

2. Phạm Văn Đồng: Báo cáo tại kỳ họp thứ hai Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (29-10-1946 – 9-11-1946).
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đi dự 
cuộc đàm phán chính thức ở Pháp đã lên đường cùng thời gian 
với Người3. Do lập trường thực dân phản động của Chính phủ 
Pháp, cuộc đàm phán chính thức Việt - Pháp ở Phôngtennơblô 
(Fontainebleau) không đạt được kết quả. Để tỏ thiện chí hòa 
bình, giành thêm thời gian chuẩn bị lực lượng ở trong nước, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã cùng với M.Mutê (M.Moutet), Bộ trưởng Bộ 
Pháp quốc hải ngoại, ký bản Tạm ước 14-9-1946.

Cuộc đàm phán của Việt Nam với Pháp ở Phôngtennơblô, 
việc ký Tạm ước 14-9-1946, cũng như Phái đoàn Quốc hội Việt 
Nam sang thăm nước Pháp đã nêu cao thiện chí hòa bình và hữu 
nghị của Việt Nam trong mối quan hệ bang giao với nước Pháp. 
Uy tín của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trên trường quốc tế 
được nâng cao; đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân 
dân Pháp và nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh vì độc lập 
và thống nhất của dân tộc, tranh thủ thời gian để tiếp tục củng 
cố khối đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước, thực hiện nền dân 
chủ, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến khi thực dân Pháp 
mở rộng chiến tranh ra cả nước.

Về nội trị, Chính phủ đã củng cố dần bộ máy nhà nước, đặc 
biệt là bộ máy chính quyền ở các cấp.

Thực hiện Sắc lệnh số 63/SL ngày 22-11-1945 của Chính 
phủ, tổ chức bộ máy chính quyền gồm Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban hành chính đã lần lượt được bầu chính thức. Ở Bắc Bộ, trong 
số 227 huyện và thị xã, có 128 huyện và thị xã đã bầu Ủy ban 

3. Căn cứ vào Sắc lệnh số 81/SL ngày 29-5-1946 do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký cử phái đoàn Việt Nam sang Pari để đàm phán với Chính phủ 
Pháp do Nguyễn Tường Tam làm Đoàn trưởng, Phạm Văn Đồng, Phó đoàn 
trưởng cùng với 17 thành viên khác. Song đến ngày 31-5-1946, trước khi 
đoàn lên đường, Nguyễn Tường Tam đã không có mặt. Vì vậy, Phạm Văn 
Đồng đã dẫn đầu phái đoàn đi Pháp.
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hành chính chính thức. Ở Trung Bộ, trừ các tỉnh trực tiếp kháng 
chiến, tất cả các tỉnh còn lại đều đã có Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban hành chính chính thức1. 

Ở Nam Bộ, do hoàn cảnh chiến tranh bùng nổ sớm, sau một 
thời gian phân tán, Ủy ban nhân dân lâm thời khắp nơi lần lượt 
được tập trung và hoạt động trở lại. Sắc lệnh số 63 chưa được thi 
hành. Hình thức Ủy ban nhân dân vẫn còn giữ lại và đổi ra Ủy ban 
kháng chiến lâm thời. Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 13 (21-1-1946)  
để thi hành chế độ phân quyền tư pháp biệt lập.

Việt Nam công an vụ, cơ quan an ninh quốc gia, có hệ thống 
tổ chức từ trung ương đến địa phương được thành lập theo Sắc 
lệnh số 23/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 21-3-1946.

Quyền tự do thân thể, tự do báo chí, tự do lập hội được thực 
hiện. Ngày 29-3-1946, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 40/SL 
về việc bảo vệ tự do cá nhân. Sắc lệnh số 41/SL quy định chế độ 
báo chí cũng được công bố ngày 29-3-1946. Chế độ tự do lập hội 
được đặt trên nguyên tắc tự do theo Sắc lệnh số 52/SL ngày 22-4-
1946. Kể từ sau khi sắc lệnh được ban hành đến trước kỳ họp thứ 
hai của Quốc hội, Bộ Nội vụ đã nhận được nhiều đơn xin phép lập 
hội, Bộ đã cho phép 90 hội được thành lập và hoạt động. Ngày hội 
lao động quốc tế 1-5 được công nhận là ngày hội chính thức của 
người lao động Việt Nam theo Sắc lệnh ngày 29-4-1946. Quyền 
tự do tín ngưỡng được bảo đảm theo Sắc lệnh số 35/SL ngày 20-
9-1945. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đã nỗ lực hoạt động, khởi thảo 
bản Hiến pháp, sẵn sàng đệ trình Quốc hội.

1. Báo cáo về hoạt động của Chính phủ do Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp đọc tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, ngày 30-10-1946, Quốc hội 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ hai, hồ sơ số 1, Văn phòng 
Quốc hội.
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Ngày 3-5-1946, Ban Thường trực Quốc hội đã cử Linh mục 
Phạm Bá Trực cùng đi với phái đoàn Chính phủ vào Trung Bộ để 
giải thích cho đồng bào rõ chính sách quốc gia liên hiệp của Chính 
phủ Hồ Chí Minh. Và ngày 14-8-1946, một phái đoàn Quốc hội 
do Nguyễn Trí và Dương Văn Dư được cử vào Nam Trung Bộ 
thăm, úy lạo các chiến sĩ ngoài mặt trận. Hội nghị đại biểu các 
dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức tháng 12-1945 và Hội 
nghị đại biểu các dân tộc thiểu số khu vực miền Nam họp tháng 
6-1946 đã góp phần tăng cường đoàn kết các dân tộc trong cộng 
đồng quốc gia thống nhất. Nha Dân tộc thiểu số đã được thành 
lập để nghiên cứu và giúp Chính phủ giải quyết mọi vấn đề liên 
quan đến các dân tộc thiểu số trong toàn cõi Việt Nam. Một số 
đoàn thể quần chúng và đảng phái dân chủ lần lượt ra đời như: 
Mặt trận Liên Việt (28-5-1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam (27-5-1946), Đảng Xã hội Việt Nam (22-7-1946), Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1946), v.v.. Mặt trận đoàn kết dân 
tộc thống nhất quốc gia được tăng cường.

Việc vũ trang quần chúng cách mạng được các ủy ban hành 
chính các cấp coi trọng. Các đội cảnh vệ được thành lập. Bộ đội 
chính quy được mở rộng. Vệ quốc đoàn được chính thức chuyển 
thành Quân đội quốc gia Việt Nam theo Sắc lệnh số 71/SL ngày 
22-5-1946. Quân ủy hội1 và Bộ Quốc phòng đã cùng đảm đương 
công việc chỉnh đốn và điều khiển quân đội.

Thực hiện Hiệp ước Hoa - Pháp, quân đội Tưởng Giới Thạch 
lần lượt rút về nước. Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam,  

1. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội quyết định thành lập Ủy ban kháng 
chiến. Đến tháng 5-1946, được Ban Thường trực Quốc hội đồng ý, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 60/SL quyết định đổi tên Ủy ban kháng 
chiến thành Quân ủy hội.
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Vũ Hồng Khanh... bỏ nhiệm vụ, rời Tổ quốc theo quân đội Tưởng 
sang Trung Quốc. Lực lượng vũ trang của các đảng phái đối lập 
(trừ đơn vị vũ trang của Việt Quốc ở Vĩnh Yên đã thực hiện kế 
hoạch thống nhất vào bộ đội Vệ quốc đoàn ngày 23-5-1946), đóng 
ở Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Bắc Giang, 
Lạng Sơn... đã rút chạy lên miền biên giới Việt - Trung, bị tan 
rã hoặc chạy sang Trung Quốc theo quân Tưởng, sau trở lại theo 
quân Pháp. Các địa phương trên được giải phóng. Các ổ, nhóm 
chính trị phản động đã bị khám phá và trừng trị. An ninh chính 
trị - xã hội được ổn định.

Các hoạt động về mặt kinh tế, tài chính, tiền tệ và giáo dục, 
văn hóa đều được đẩy mạnh. Nạn đói bị đẩy lùi...

Cuộc kháng chiến ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có những 
chuyển biến tốt sau khi ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946.

Sau tám tháng, dưới “sự chỉ đạo sáng suốt và khoa học của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nước nhà đã vượt qua được các nỗi khó 
khăn”; đã đạt tới “một địa vị khả quan”1, tuy còn phải gắng sức 
nhiều hơn. Chính phủ, Quốc hội nỗ lực xây dựng khối đoàn kết 
thống nhất dân tộc, quân và dân Nam Bộ đã anh dũng chiến đấu 
bảo vệ độc lập và thống nhất. Còn thực dân Pháp và tay sai thì 
ra sức phá hoại quyết chia cắt đất nước, tách Nam Bộ ra khỏi 
Việt Nam. Chúng đã dựng lên chính phủ “Nam Kỳ tự trị” do 
Nguyễn Văn Thinh đứng đầu vào tháng 6-1946 và đến tháng 12-
1946 chúng lại lập Chính phủ Lê Văn Hoạch. Đây là một hành 
động trắng trợn và phản động cực đoan nhất trong việc thực hiện 
chính sách chia để trị của thực dân Pháp. Chính sách đó đi ngược 

1. Diễn văn của Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban Thường trực Quốc hội đọc 
trong buổi khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, QH/VK, hồ sơ số 1, kỳ 
họp thứ hai, Văn phòng Quốc hội.
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dòng lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam nên đã thất bại. 
Nguyễn Văn Thinh đã kết liễu đời mình bằng một sợi dây đồng 
thắt cổ. Chính quyền cách mạng được giữ vững. Khối liên hiệp 
quốc gia được củng cố. Cách mạng Việt Nam đã đứng vững và 
tiếp tục tiến lên.

Trong bối cảnh đó, theo yêu cầu của Chính phủ, Ban Thường 
trực Quốc hội đã triệu tập Quốc hội họp kỳ thứ hai tại Thủ đô Hà 
Nội từ ngày 28-10 đến 9-11-1946. Về dự họp có 290 đại biểu1. Một 
số đại biểu ở cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ vì công việc kháng 
chiến không ra được. Đại diện các lãnh sự quán Anh, Mỹ, Trung 
Hoa, Thụy Sĩ, một số nhà đương chức Pháp, phóng viên báo giới 
Mỹ, Pháp, Hoa và Việt Nam đã có mặt trong phiên họp khai mạc. 
Công chúng được quyền vào dự thính kỳ họp và có quyền chất 
vấn, khen chê Chính phủ. Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban Thường 
trực Quốc hội, đọc diễn văn khai mạc, khẳng định những kết quả 
thu được của Chính phủ và Quốc hội trong 8 tháng đã qua và 
nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của quốc dân đồng bào lúc này là lúc ra 
công xây dựng nước nhà để thực hiện nền độc lập cho Tổ quốc”2; 
rằng “nước ta, với sự đồng tâm nhất trí của toàn thể đồng bào, sẽ 

1. Thành phần số đại biểu lúc bấy giờ được chia thành 3 phái: phái tả 
gồm 14 đại biểu mácxít do Nguyễn Văn Tạo đứng đầu; 24 đại biểu Đảng 
Xã hội do Phan Tử Nghĩa và Nguyễn Xiển đứng đầu; 45 đại biểu Đảng Dân 
chủ do Đỗ Đức Dục và Tôn Quang Phiệt đứng đầu; phái giữa gồm có 80 đại 
biểu Việt Minh do Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đinh Thi, Xuân Thủy đứng 
đầu và 90 đại biểu không đảng phái; phái hữu gồm có 17 Việt Cách, 20 Việt 
Quốc. Ở trong hội trường phái hữu ngồi bên phải, phái giữa ngồi giữa hội 
trường và phái tả ngồi bên trái hội trường. Các đại biểu Đảng Xã hội trong 
phái tả đều mang cravát đỏ.

2. Diễn văn của Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban Thường trực Quốc hội đọc 
trong buổi khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, QH/VK, hồ sơ số 1, kỳ 
họp thứ hai, Văn phòng Quốc hội.
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giành được độc lập và đi tới vinh quang và hạnh phúc”, “Với sự hy 
sinh của đồng bào Nam Bộ, với sự quyết tâm của toàn thể quốc 
dân Việt Nam, nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất, Trung 
Nam Bắc một khối như xưa”1.

Nguyễn Văn Tạo, đại biểu Rạch Giá báo cáo quyết tâm của 
những đại biểu Quốc hội đã cùng với đồng bào Nam Bộ chiến đấu, 
để mang lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc bay trở lại trên đất Nam 
Bộ. Cả hội trường cảm động và phấn chấn khi Hồ Chí Minh ôm 
hôn Nguyễn Văn Tạo, như ôm hôn đồng bào Nam Bộ anh dũng - 
“Thành đồng của Tổ quốc”.

Quốc hội đã nghe báo cáo công tác của Chính phủ do Vũ Đình 
Hòe đọc và báo cáo đặc biệt của Chính phủ về việc giao thiệp với 
Chính phủ Pháp do Phạm Văn Đồng trình bày.

Các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Ban Thường trực và Chính 
phủ nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, 
kinh tế, tài chính, nội vụ... Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban Thường 
trực Quốc hội, các Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng, Trương Đình 
Tri, Trần Đăng Khoa, Chu Bá Phượng, Võ Nguyên Giáp, Ca Văn 
Thỉnh, Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến và Hồ Chí Minh đã trả lời 
nhiều câu hỏi do đại biểu Quốc hội nêu ra. Có buổi họp Chính 
phủ đã nhận được 88 câu hỏi của đại biểu. Điều đó tỏ rõ Quốc hội 
rất quan tâm đến các vấn đề của quốc gia và thể hiện rõ tính chất 
dân chủ của Quốc hội.

Về vấn đề Quốc kỳ, đại biểu Quốc hội Lê Trọng Nghĩa đã 
chất vấn Ban Thường trực Quốc hội: Trong khóa họp thứ nhất, 
Quốc hội đã quyết định tạm giữ lá cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ 

1. Diễn văn của Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban Thường trực Quốc hội đọc 
trong buổi khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, QH/VK, hồ sơ số 1, kỳ 
họp thứ hai, Văn phòng Quốc hội.
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cho đến bao giờ có sự quyết định của Quốc hội khóa họp thứ hai, 
vậy tại sao về sau Ban Thường trực lại mang vấn đề thay đổi cờ 
ra thảo luận? Nguyễn Văn Tố đã trả lời: Tuy Quốc hội khóa trước 
đã quyết nghị thế, nhưng Chính phủ sau đó có đề nghị với Ban 
Thường trực là thay đổi một vài chi tiết trong lá cờ: chẳng hạn 
như thêm một vành xanh ở ngoài ngôi sao vàng. Ban Thường 
trực nhận được đề nghị của Chính phủ tất nhiên phải thảo luận. 
Và kết quả là đã cương quyết giữ được nguyên lá cờ đỏ sao vàng, 
cho nên Ban Thường trực báo cáo lại việc ấy, đó không phải là đặt 
lại vấn đề thay đổi cờ mà là để tỏ ra rằng đã làm tròn ủy nhiệm 
của Quốc hội khóa họp thứ nhất1. Tiếp lời, Nguyễn Tri đọc lại một 
bản Nghị quyết án của Ban Thường trực ngày 13-3-1946 về vấn 
đề cờ như sau: yêu cầu Chính phủ đừng làm trái Nghị quyết của 
Quốc hội khóa họp thứ nhất để giữ nguyên tắc dân chủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ đã trả lời một số 
vấn đề lớn. Người nói:

Chính phủ hiện thời thành lập mới hơn một năm, hãy còn 
thanh niên. Quốc hội bầu ra được hơn 8 tháng lại còn thanh niên 
hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt những câu hỏi thật già dặn 
thắc mắc khó trả lời, đề cập đến tất cả những vấn đề có quan hệ 
đến vận mạng của nước nhà. Với sự trưởng thành chính trị và sự 
quan tâm về việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có tư cách 
độc lập.

1. Tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ ngày 11-3-1946, nhân việc 
bàn cử một phái bộ của Việt Nam sang Trung Quốc để tỏ tình bang hữu, có 
vài vị trong Hội đồng nêu vấn đề nên đổi quốc kỳ, thay cờ đỏ sao vàng bằng 
lá cờ nền đỏ, sao vàng có viền xanh xung quanh. Hội đồng Chính phủ nói 
“sẽ hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội”. Xem Biên bản Hội đồng Chính 
phủ năm 1946, hồ sơ số A1/Q002b-H001, LTPTT.
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Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, cuối tháng 10 đầu tháng 11-1946.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  
do Quốc hội khóa I lập tháng 11-1946.
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- Về Quốc kỳ, Chính phủ không bao giờ dám đòi thay đổi, chỉ 
vì một vài người trong Chính phủ đề nghị việc ấy lên, nên Chính 
phủ phải đệ lên Thường trực Quốc hội xét. Tình thế từ ngày ấy 
đến giờ biến chuyển nhiều, lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao nhiêu 
máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ 
Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, tới đâu, cũng được chào kính cẩn. 
Bây giờ, trừ khi cả 25 triệu đồng bào yêu cầu, còn ra không ai có 
quyền gì mà đòi thay đổi nó.

- Về việc Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng 
Khanh đã ra đi1, Người nói: Lúc nước nhà đang gặp khó khăn, 
quốc dân tin ở người nào mới trao cho người ấy công việc lớn, 
mà các ông ấy lại bỏ đi thì các ông ấy phải tự hỏi lương tâm 
mình... Những người bỏ đi kia, chứng tỏ họ không muốn gánh 
việc nước nhà, hoặc họ không đủ năng lực mà gánh nổi. Nay 
chúng ta không có họ ở đây, chúng ta cũng cứ gánh được như 
thường. Nhưng nếu các anh em ấy biết nghĩ lại mà trở về, thì 
chúng ta vẫn hoan nghênh.

- Về chính sách ngoại giao, Người nói: Đối với các nước dân 
chủ, chúng ta hết sức gây thân thiện. Còn về ngoại giao với 
Pháp, thì từ khi ký Hiệp định sơ bộ 6-3 qua các Hội nghị Đà 
Lạt và Phôngtennơblô đến Tạm ước 14-9, cũng đã báo cáo nhiều 
rồi. Chính phủ quyết tâm giữ nền độc lập và thống nhất của 
Việt Nam, đồng thời cộng tác thật thà và thân thiện với Pháp. 
Cố nhiên, người Pháp cũng phải cộng tác lại với chúng ta trên 
nguyên tắc bình đẳng.

- Về tính liêm khiết của Chính phủ, Người nói: Chính phủ 
hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ, từ 

1. Nguyền Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh đã bỏ 
nhiệm vụ, rời Tổ quốc sang Trung Quốc. Về sau, Nguyễn Tường Tam và Vũ 
Hồng Khanh trở về vùng thực dân Pháp chiếm đóng.
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Hồ Chí Minh cho đến những người làm việc ở các Ủy ban làng 
hiện đông lắm và phức tạp lắm. Dù sao Chính phủ đã hết sức làm 
gương và nếu làm gương không xong, thì sẽ dùng pháp luật mà 
trị những kẻ ăn hối lộ - đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết...1.

Quốc hội đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về nội trị, 
ngoại giao, về việc lập Chính phủ mới, về quyền quan thuế, về 
việc phát hành giấy bạc Việt Nam, v.v..

Về nội trị, Quốc hội tán thành chính sách đại đoàn kết của 
Chính phủ; đề phòng mưu mô chia rẽ để bảo đảm an ninh của 
quốc dân và tiến hành công cuộc kiến thiết quốc gia.

Về chính sách ngoại giao của nước ta với nước Pháp, phải căn 
cứ trên chủ quyền của Việt Nam với lực lượng quốc dân làm hậu 
thuẫn, phải cương quyết để bảo toàn lãnh thổ Việt Nam.

Về việc lập Chính phủ mới, Quốc hội quyết nghị tán thành 
chính sách chung của Chính phủ; nhận sự từ chức của Chính phủ 
và ủy nhiệm cho Hồ Chí Minh đứng ra lập Chính phủ mới theo 
nguyên tắc đoàn kết và tập hợp nhân tài không phân biệt đảng 
phái. Hồ Chí Minh đã cảm ơn Quốc hội và tuyên bố:

“Lần này là lần thứ hai mà Quốc hội giao phó cho tôi phụ 
trách Chính phủ một lần nữa, Việt Nam chưa được độc lập, chưa 
được thống nhất thì bất kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng 
phải gắng mà làm. Tôi xin nhận.

Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước 
thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyền cố vị, 
mong được thăng quan, phát tài.

Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết 
và tập hợp nhân tài không đảng phái.

1. Ngày 1-8-1946, Bộ Tư pháp đã ra Thông tư số 95 về việc bài trừ nạn 
hối lộ. Đến ngày 17-11-1946, Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 223/SL truy tố 
các tội hối lộ, phù lạm, biển thủ công quỹ.
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Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế 
giới: tôi chỉ có một Đảng - Đảng Việt Nam.

Tuy trong nghị quyết của Quốc hội không nói đến hai chữ liêm 
khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước 
thế giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết.

Theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sau đây phải là 
một Chính phủ biết làm việc, có gan góc, quyết tâm đi vào mục 
đích, trong thì kiến thiết, ngoài thì tranh thủ độc lập và thống 
nhất của nước nhà”1.

Ngày 3-11-1946, Chính phủ mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu ra trình diện trước Quốc hội. Chính phủ gồm có các bộ 
và thành viên:

Hồ Chí Minh  Chủ tịch kiêm Bộ trưởng
    Bộ Ngoại giao
Huỳnh Thúc Kháng  Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Võ Nguyên Giáp  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Nguyễn Văn Huyên  Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Lê Văn Hiến  Bộ trưởng Bộ Tài chính
Trần Đăng Khoa  Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính
Hoàng Tích Trí  Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Văn Tạo Bộ trưởng Bộ Lao động
Vũ Đình Hòe  Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ngô Tấn Nhơn  Bộ trưởng Bộ Canh nông
Chu Bá Phượng  Bộ trưởng Bộ Cứu tế
Một vị ở Nam Bộ Bộ trưởng Bộ Kinh tế
Nguyễn Văn Tố  Bộ trưởng không bộ
Bồ Xuân Luật  Bộ trưởng không bộ.
Quốc hội đã biểu quyết tán thành danh sách Chính phủ mới. 

Đây là một Chính phủ tỏ rõ “tinh thần Quốc hội liên hiệp”, “chú 

1. Báo Cứu quốc, số ngày 3-11-1946.
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trọng thực tế và sẽ nỗ lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập 
và thống nhất lãnh thổ cùng xây dựng một nước Việt Nam mới”1.

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật lao động. Nguyễn Văn 
Tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động thay mặt Chính phủ đọc tờ trình 
về dự án luật quy định chế độ lao động. Dự án luật đã được 
Ban Thường trực Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động cùng Viện 
Thương mại tham gia ý kiến. Một tiểu ban lao động của Quốc hội 
đã xem xét bản dự án để trình Quốc hội. Về quan điểm, tiểu ban 
cho rằng, ở nước ta, nền kinh tế cần phải được phát triển, thực tế 
bắt buộc phải dung hòa quyền lợi của nghiệp chủ và của lao động 
để kiến thiết quốc gia. Tiểu công nghệ ở Việt Nam cần được phục 
hưng. Vậy cần phải có những điều kiện dễ dàng để phát triển một 
cách triệt để. Tinh thần của Luật lao động lúc này không khuếch 
trương đấu tranh giữa lao động với chủ mà có ý đoàn kết, dung 
hòa quyền lợi cả đôi bên.

Nội dung dự án Luật lao động gồm 25 điều, trong đó nổi bật 
lên những vấn đề có tính nguyên tắc:

- Nhìn nhận lao động, không được ai bó buộc, lao động phải 
được tôn trọng, giá trị phải được xứng đáng;

- Định rõ rệt chế độ học nghề;
- Định rõ thể lệ trong việc lập và thi hành khế ước;
- Định rõ phụ cấp cùng việc chia lãi;
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ;
- Bảo vệ công nhân nữ và trẻ em;
- Bảo vệ sức khỏe công nhân;
- Quyền tập hợp và đình công của công nhân.
Ngày 8-11-1946, Quốc hội đã nhiệt liệt hoan nghênh và thông 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.481.
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qua dự án Luật lao động, “đặt nền móng cho bộ luật lao động mà 
Chính phủ đang sửa soạn ban bố”1.

Bản dự án Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã 
được soạn thảo xong và được công bố tháng 11-1945. Tiểu ban 
Hiến pháp do kỳ họp thứ nhất của Quốc hội cử ra đã tiếp tục 
nghiên cứu dự thảo Hiến pháp. Ủy ban kiến quốc của Chính phủ 
cũng đã tự nghiên cứu và đưa ra một dự thảo. Căn cứ vào bản 
dự án của Chính phủ đã đưa ra, đối chiếu với bản dự thảo của 
Ủy ban kiến quốc, tập hợp những kiến nghị phong phú của toàn 
dân và tham khảo kinh nghiệm về Hiến pháp các nước ở Âu - Á, 
Tiểu ban đã soạn thảo một dự án Hiến pháp để trình Quốc hội. 
Trong phiên họp ngày 29-10-1946, Tiểu ban được mở rộng thêm 
10 vị đại biểu cho các nhóm, đại biểu trung lập, đại biểu Nam 
Bộ, đại biểu đồng bào thiểu số để tham gia tu bổ thêm bản dự án 
và Quốc hội bắt đầu thảo luận từ ngày 2-11-1946. Đỗ Đức Dục 
thuyết trình trước Quốc hội bản dự án Hiến pháp Việt Nam đã 
được Tiểu ban Hiến pháp mở rộng tu chỉnh và nêu nhận xét về 
bước tiến trên đường dân chủ mới của Hiến pháp Việt Nam so với 
Hiến pháp của một số nước dân chủ khác, đồng thời Hiến pháp 
Việt Nam đã dựa vào thực tiễn của đất nước để đem lại quyền lợi 
cho nhân dân.

Các đại diện của các nhóm đảng trong Quốc hội: Hồ Đức 
Thành, đại diện của Việt Cách; Trần Huy Liệu, đại diện nhóm 
mácxít; Hoàng Văn Đức, đại diện nhóm dân chủ; Lê Thị Xuyến, 
đại diện nhóm xã hội; Nguyễn Đình Thi, đại diện Việt Minh; 
Trần Trung Dung, đại diện Việt Quốc, đã lần lượt phát biểu ý 
kiến. Các vị đại diện các nhóm đều đã nêu lên những ưu điểm, 

1. Lời Quốc hội Việt Nam gửi đồng bào toàn quốc, ngày 9-11-1946. 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa họp thứ hai, hồ sơ số 1, 
Văn phòng Quốc hội.
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tính chất tiến bộ của dự án Hiến pháp, góp thêm một số khía 
cạnh cụ thể và cuối cùng đều tán thành dự án. Riêng Trần Trung 
Dung tuy cũng tán thành dự án Hiến pháp, song lại không đồng 
ý chế độ một viện, cho rằng dân chúng Việt Nam chưa được huấn 
luyện nhiều về chính trị nên sợ rằng chế độ một viện không thích 
hợp với Việt Nam. Phạm Gia Đỗ, đại biểu Việt Quốc cũng không 
tán thành chế độ một viện mà cần có chế độ hai viện vì chế độ 
một viện là “độc tài của đa số”! Các đại biểu Hồ Đức Thành, Đỗ 
Đức Dục, Đinh Gia Trinh, Đào Trọng Kim, Nguyễn Sơn Hà và 
nhiều đại biểu khác đã phát biểu ý kiến tán thành chế độ một 
viện. Đào Trọng Kim nhấn mạnh: Hiến pháp đã phản ánh được 
nguyện vọng của dân chúng. Chế độ tập quyền và phân công rất 
thích hợp để có thể ứng phó mau lẹ với thời cuộc luôn luôn biến 
chuyển. Khuất Duy Tiến đã tranh luận với Phạm Gia Đỗ và nói 
rõ Hiến pháp Việt Nam rất cấp tiến. Chính thể của nước Việt 
Nam là chính thể tập quyền và phân công rõ ràng. Chúng ta ai 
cũng tha thiết với tự do, nhưng phải nhớ rằng tự do của cá nhân 
không được trái với quyền lợi tối cao của Tổ quốc. Cá nhân muốn 
được tự do của mình thì phải nỗ lực đấu tranh cho Tổ quốc. Trần 
Trung Dung nói nhiều đến quyền tự do của công dân và cố ý chỉ 
trích Chính phủ trong một năm nắm chính quyền chưa cho dân 
chúng hưởng được quyền tự do (như dự án Hiến pháp đã nêu ra). 
Phạm Văn Đồng, chủ tọa buổi họp ngắt lời và đã chỉ trích Trần 
Trung Dung đã phê phán không đúng đối với Chính phủ trong 
một năm nỗ lực đấu tranh gay go để giữ gìn nền độc lập. Khuất 
Duy Tiến thì chỉ trích Trần Trung Dung đã phủ nhận nền dân 
chủ của nước Việt Nam sau cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Qua nhiều buổi thảo luận và tranh luận sôi nổi để bổ sung, 
sửa đổi từng điều cụ thể, Quốc hội đã nhất trí thông qua Hiến 
pháp. Toàn thể Quốc hội đều công nhận cờ đỏ sao vàng là lá cờ 



113

Chương II: QUỐC HỘI NƯỚC VNDCCH VỚI SỰ NGHIỆP...

thiêng liêng của Tổ quốc không thể bàn cãi được và đã đứng lên 
nghiêm trang chào lá Quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, đồng thanh hát bài Tiến quân ca.

Ngày 9-11-1946, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến 
pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với 240 đại biểu tán 
thành trên 242 đại biểu; hai đại biểu không tán thành là Nguyễn 
Sơn Hà và Phạm Gia Đỗ.

Bản Hiến pháp gồm có Lời nói đầu, 7 chương và 70 điều. 
Lời nói đầu đã ghi rõ thành quả của cuộc cách mạng Việt Nam, 
nhiệm vụ của dân tộc trong giai đoạn mới và những nguyên tắc 
xây dựng Hiến pháp:

“Cuộc Cách mạng Tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất 
nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa.

Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát 
khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ 
chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.

Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh 
thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng 
dân chủ.

Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội nhận thấy 
rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang 
của cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc sau đây:

- Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái trai, giai 
cấp, tôn giáo.

- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.
Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới 

một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống 
nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với 
trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại”.
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Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã quy định Chính thể (Chương I), Nghĩa vụ và quyền 
lợi công dân (Chương II), Nghị viện nhân dân (Chương III), 
Chính phủ (Chương IV), Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành 
chính (Chương V), Cơ quan tư pháp (Chương VI), Sửa đổi Hiến 
pháp (Chương VII).

Hiến pháp đã ghi rõ về chính thể:
“Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền 

bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân 
biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” (Điều 1).

“Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc 
không thể phân chia” (Điều 2).

“Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nền đỏ, giữa có sao 
vàng năm cánh. Quốc ca là bài Tiến quân ca. Thủ đô đặt ở Hà 
Nội” (Điều 3).

Về nghĩa vụ và quyền lợi công dân, Hiến pháp đã khẳng định:
“Mỗi công dân Việt Nam phải: - Bảo vệ Tổ quốc; - Tôn trọng 

Hiến pháp; - Tuân theo pháp luật” (Điều 4) và “có nghĩa vụ phải 
đi lính” (Điều 5).

“Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương 
diện: chính trị, kinh tế, văn hóa” (Điều 6); “đều bình đẳng trước 
pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến 
quốc tùy theo tài năng và đức hạnh của mình” (Điều 7); những 
dân tộc thiểu số “được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến 
kịp trình độ chung” (Điều 8); “đàn bà ngang quyền với đàn ông 
về mọi phương diện” (Điều 9). “Công dân Việt Nam có quyền: - tự 
do ngôn luận; - tự do xuất bản; - tự do tổ chức và hội họp; - tự 
do tín ngưỡng; - tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài” 
(Điều 10). “Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và 
giam cầm người công dân Việt Nam. Nhà ở và thư tín của công 
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dân Việt Nam, không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật” 
(Điều 11). “Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được 
bảo đảm” (Điều 12). “Quyền lợi các giới cần lao trí thức và chân 
tay được bảo đảm” (Điều 13). “Những người công dân già cả hoặc 
tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ. Trẻ con được săn 
sóc về mặt giáo dưỡng” (Điều 14). “Nền sơ học cưỡng bách và 
không học phí. Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu 
số có quyền học bằng tiếng của mình. Học trò nghèo được Chính 
phủ giúp. Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương trình 
Nhà nước” (Điều 15).

“Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu phải tự do, 
trực tiếp và kín” (Điều 17). “Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi 
trở lên... đều có quyền bầu cử trừ những người mất trí và những 
người mất công quyền” (Điều 18). “Nhân dân có quyền bãi miễn 
các đại biểu mình đã bầu ra...” (Điều 20); “... có quyền phúc quyết 
về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia...” 
(Điều 21).

Về Nghị viện nhân dân, Hiến pháp ghi:
“Nghị viện nhân dân là cơ quan có quyền cao nhất của nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Điều 22). “Nghị viện nhân dân 
giải quyết mọi vấn đề chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, 
biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký 
với nước ngoài” (Điều 23). “Nghị viện nhân dân do công dân Việt 
Nam bầu ra. Ba năm bầu một lần” (Điều 24). “Nghị viện nhân 
dân bầu 1 Nghị trưởng, 2 Phó Nghị trưởng, 12 ủy viên chính 
thức, 3 ủy viên dự khuyết để lập thành Ban Thường vụ. Nghị 
trưởng và Phó Nghị trưởng kiêm chức Trưởng và Phó Trưởng ban 
Thường vụ” (Điều 27).

“Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân 
dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý” 
(Điều 32).



116

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

“Khi Nghị viện không họp được, Ban Thường vụ cùng với 
Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay đình chiến” 
(Điều 38).

Về Chính phủ, Hiến pháp xác định:
“Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là Chính phủ 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Điều 43). “Chính phủ gồm có 
Chủ tịch nước..., Phó Chủ tịch và Nội các. Nội các có thủ tướng, 
các bộ trưởng, thứ trưởng. Có thể có phó thủ tướng” (Điều 44). 
“Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chọn trong Nghị 
viện nhân dân và phải được hai phần ba tổng số nghị viên bỏ 
phiếu thuận... Chủ tịch nước Việt Nam được bầu trong thời hạn 
5 năm và có thể được bầu lại” (Điều 45).

“Chủ tịch nước Việt Nam chọn Thủ tướng trong Nghị viện và 
đưa ra Nghị viện biểu quyết”... “Thủ tướng chọn các bộ trưởng 
trong Nghị viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết toàn thể danh 
sách” (Điều 47). “Quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa: a) Thay mặt cho nước; b) Giữ quyền Tổng chỉ huy 
quân đội toàn quốc, chỉ định hoặc cách chức các tướng soái...;  
c) Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng, nhân viên Nội các và nhân 
viên cao cấp thuộc các cơ quan Chính phủ; d) Chủ tọa Hội đồng 
Chính phủ; d) Ban bố các đạo luật đã được Nghị viện quyết nghị...; 
k) Tuyên chiến hay đình chiến...” (Điều 49).

“Quyền hạn của Chính phủ: a) Thi hành các đạo luật và 
quyết nghị của Nghị viện; b) Đề nghị những dự án luật ra trước 
Nghị viện; c) Đề nghị những dự án sắc luật ra trước Ban Thường 
vụ, trong lúc Nghị viện không họp mà gặp trường hợp đặc biệt...;  
e) Thi hành luật động viên và mọi phương sách cần thiết để giữ 
gìn đất nước; g) Lập dự án ngân sách hằng năm” (Điều 52).

Hiến pháp cũng quy định hệ thống tổ chức và quyền hạn của 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp, hệ thống và 
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quyền hạn của cơ quan tư pháp và những điều quy định về sửa 
đổi Hiến pháp.

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 
một Hiến pháp dân chủ, phản ánh rõ thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam, khẳng định quyền dân tộc độc lập, thống nhất lãnh 
thổ và quyết tâm bảo vệ đất nước của toàn dân, xây dựng thể chế 
dân chủ cộng hòa, một chế độ bảo đảm quyền dân chủ tự do của 
mọi công dân không phân biệt nam nữ, đặc biệt ưu đãi đối với 
đồng bào các dân tộc thiểu số. Công dân Việt Nam được quyền 
trực tiếp bầu ra Nghị viện - cơ quan có quyền cao nhất của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại diện cho quyền làm chủ đất 
nước của toàn dân và chịu trách nhiệm trước quốc dân đối với 
vận mệnh lịch sử của dân tộc, của mọi người dân trên con đường 
đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc.

Đánh giá về bản Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa do Quốc hội thông qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Hơn 
10 ngày nay, các đại biểu đã khó nhọc làm việc. Quốc hội đã thu 
được một kết quả làm vẻ vang cho đất nước là đã thảo luận xong 
bản Hiến pháp”1. Đó là “bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử 
nước nhà, ... là một vết tích lịch sử, Hiến pháp đầu tiên trong cõi 
Á Đông”2. Bản Hiến pháp đó chưa hoàn toàn nhưng nó đã làm 
nên theo một hoàn cảnh thực tế. Hiến pháp đó tuyên bố với thế 
giới nước Việt Nam đã độc lập..., dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi 
quyền tự do..., phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang hàng với 
đàn ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân. 
Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các 
dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bằng của các 
giai cấp”3.

Bản Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua và Quốc hội cũng 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.491.
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Cụ Bùi Bằng Đoàn được Quốc hội bầu làm  
Trưởng ban Thường trực Quốc hội, tại kỳ họp thứ hai,  

ngày 9-11-1946.
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đã quyết định không cần phải đưa Hiến pháp ra trưng cầu dân 
ý trong toàn quốc nữa. Bản Hiến pháp đã trở thành chính thức 
từ ngày 9-11-1946. Do chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp 
đang lan rộng, cho nên Quốc hội đã biểu quyết chưa ban hành 
Hiến pháp bằng một sắc lệnh và chưa thi hành Hiến pháp ngay. 
Việc bầu Nghị viện nhân dân theo quy định của Hiến pháp chưa 
thể tổ chức được. Quốc hội chưa hết nhiệm vụ mà cần phải tiếp 
tục hoạt động cho đến khi bầu được Nghị viện nhân dân.

Quốc hội thảo luận rất sôi nổi về nhiệm vụ của Ban Thường 
trực Quốc hội và cuối cùng đã nhất trí biểu quyết giao cho Ban 
những nhiệm vụ: Liên lạc với Chính phủ để giúp ý kiến và phê 
bình Chính phủ; cùng với Chính phủ quy định việc thi hành Hiến 
pháp; liên lạc với đại biểu Quốc hội và triệu tập Quốc hội khi cần 
thiết; cùng với Chính phủ quyết định tuyên chiến, đình chiến 
hoặc ký hiệp ước với nước ngoài.

Ban Thường trực Quốc hội được bầu tại kỳ họp thứ hai gồm 
có 18 vị: 

Trưởng ban:   Bùi Bằng Đoàn
Phó Trưởng ban:  Tôn Đức Thắng 
    Tôn Quang Phiệt
Ủy viên chính thức:  Phạm Bá Trực 
    Dương Đức Hiền 
    Cung Đình Quỳ 
    Hoàng Văn Hoan 
    Trần Huy Liệu 
    Nguyễn Văn Luyện 
    Trần Văn Cung 
    Dương Văn Dư 
    Y Ngông Niê Kđam 
    Hoàng Minh Châu 
    Nguyễn Đình Thi 
    Lê Thị Xuyến
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Ủy viên dự khuyết:  Lê Tư Lành 
    Trần Tấn Thọ 
    Nguyễn Thị Thục Viên
Quốc hội cũng đã chuẩn y bản quyết định ủy nhiệm cho Chính 

phủ và Ban Thường trực Quốc hội thi hành Hiến pháp. Trong thời 
kỳ chưa thi hành được thì Chính phủ phải dựa vào những nguyên 
tắc đã định trong Hiến pháp để ban hành các đạo luật. Với các 
quyết định trên, Quốc hội đã tiếp tục hoạt động, gánh vác trách 
nhiệm mới, làm nhiệm vụ lập hiến và cả nhiệm vụ lập pháp.

Kỳ họp thứ hai của Quốc hội đã kết thúc thắng lợi ngày 9-11-
1946. Ngày 11-11-1946, Ban Thường trực Quốc hội đã họp để bầu 
ra Ban Thường vụ gồm 5 người: Bùi Bằng Đoàn là Trưởng ban, 
Tôn Đức Thắng và Tôn Quang Phiệt - Phó Trưởng ban, Nguyễn 
Đình Thi - Thư ký, Dương Đức Hiền - Phó Thư ký và lập các tiểu 
ban: Pháp chế gồm 8 người, do Tôn Quang Phiệt làm Trưởng ban, 
Tài chính kinh tế gồm 6 người, do Nguyễn Văn Luyện làm Trưởng 
ban, và Kiến nghị gồm 4 người, do Trần Huy Liệu làm Trưởng 
ban. Đây là một kỳ họp dài ngày đầu tiên của Quốc hội khóa I, 
một kỳ họp sôi nổi, dân chủ thảo luận, có khi gay go, song đã đi 
đến thống nhất. “Nếu có ai có thành kiến của giai cấp, của đảng 
phái, của tôn giáo, thì vào đến trong phòng này... cũng đã để lòng 
nghe theo một tiếng gọi cao cả và thiêng liêng hơn cả bấy nhiêu 
tiếng gọi lúc thường: tiếng gọi của Tổ quốc. Cái không khí ấy đã 
hoàn toàn phản chiếu được tình trạng chung của đất nước..., tình 
trạng thống nhất ý chí và hành động...”1. Tổ quốc trên hết! Đoàn 
kết, đại đoàn kết! Không phân biệt đảng phái! Đó là ý chí cơ bản 
của Quốc hội theo ngọn cờ thống nhất quốc gia dân tộc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: chúng ta chỉ có một “Đảng Việt Nam”.

1. Diễn văn bế mạc của Tôn Đức Thắng tại khóa họp thứ hai của Quốc 
hội, ngày 9-11-1946. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa họp 
thứ hai, hồ sơ số 1, Văn phòng Quốc hội.
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Tiến quân ca in trên báo Việt Nam độc lập, số 231,  
ra ngày 30-10-1945. Tài liệu lưu tại Bảo tàng Cách mạng.
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Bìa cuốn Hiến pháp 1946.
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II- QUỐC HỘI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ  

(12-1946 - 7-1954)

Gần một năm tạm hòa hoãn, chính quyền cách mạng đã được 
củng cố và phát triển lực lượng. Việt Nam cần hòa bình để xây 
dựng đất nước, song, thực dân Pháp đã phản bội Hiệp định sơ bộ 
6-3 và Tạm ước 14-9. Quân đội Pháp đã đánh chiếm Hải Phòng, 
Lạng Sơn và gây hấn ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội. 
Tuy vậy, Việt Nam vẫn kiên trì hòa bình. Ngày 30-11-1946, Ban 
Thường trực Quốc hội đã quyết định thông báo cho Quốc hội 
Pháp biết về cuộc xung đột xảy ra ở nhiều nơi và yêu cầu Quốc 
hội Pháp cử một phái đoàn sang điều tra tại chỗ. Ngày 6-12-
1946, qua đài phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “thiết tha 
kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp nghĩ đến lợi quyền chung 
tối cao của hai dân tộc Pháp - Việt, hạ lệnh cho đương cục Pháp 
khôi phục tình trạng trước ngày 20-11-1946, để cùng Chính phủ 
Việt Nam thi hành Tạm ước, để xây đắp sự cộng tác Pháp - Việt 
thân thiện và lâu dài”1. Ngày 7-12-1946, khi tiếp nhà báo Pháp 
Bécna Đranbê (Bernard Dranber) của tờ Pari - Sài Gòn, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn 
hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh... Cuộc chiến tranh 
này chúng tôi muốn tránh bằng đủ mọi cách... Nước Việt Nam 
cần kiến thiết, nước Việt Nam không muốn là nơi chôn vùi hàng 
bao nhiêu sinh mạng. Nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta 
buộc chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi không lạ 
gì những điều đang đợi chúng tôi. Nước Pháp có những phương 
tiện ghê gớm, và cuộc chiến đấu sẽ khốc hại, nhưng dân tộc Việt 
Nam đã sẵn sàng chịu đựng tất cả, chứ không chịu mất tự do. Dù 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.519.
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sao, tôi mong rằng chúng ta sẽ không đi tới cách giải quyết ấy. Cả 
nước Pháp lẫn nước Việt Nam đều không thể phí sức gây một cuộc 
chiến tranh khốc hại, và nếu phải kiến thiết trên đống hoang tàn 
thì thật là một điều tai hại”1. Chính Moóclie (Morlière), sau khi 
gặp Hoàng Minh Giám và Hoàng Hữu Nam đầu tháng 12-1946, 
cũng phải ghi nhận: “Nguyện vọng của Việt Nam là không mở 
rộng cuộc xung đột Hà Nội và không tấn công nhưng cũng quyết 
tâm tự vệ chống lại mọi khiêu khích mới”2. Đáp lại thiện chí hòa 
bình của Việt Nam, thực dân Pháp, tiêu biểu là lực lượng phản 
động ở Đông Dương đứng đầu là Đácgiăngliơ (D’Argenlieu) đã 
tiếp tục lấn tới trắng trợn hơn, đẩy cuộc chiến tranh đi tới bùng 
nổ, quyết chinh phục Việt Nam bằng vũ lực lần thứ hai.

Tình thế khẩn trương đang đòi hỏi phải có một quyết định 
chiến lược, một quốc sách có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh 
của Tổ quốc, tự do của nhân dân và chiều hướng phát triển của 
cách mạng Việt Nam.

Sáng ngày 17-12-1946, Hội đồng Chính phủ đã họp với sự có 
mặt của Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Võ Nguyên Giáp đã báo cáo về tình hình quân sự diễn ra 
ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, v.v..

Theo Điều 38 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa vừa mới được Quốc hội thông qua có ghi rõ: “Khi Nghị viện 
không họp được, Ban Thường vụ cùng với Chính phủ có quyền 
quyết định tuyên chiến hay đình chiến” và khoản k, Điều 49 quy 
định Chủ tịch nước có quyền “tuyên chiến hay đình chiến theo 
như Điều 38 đã định”. Hồ Chí Minh đã báo cáo với Hội đồng 
Chính phủ và Thường trực Quốc hội để thống nhất quyết định 
phát động cuộc kháng chiến trong cả nước.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.526.
2. Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Tài liệu lưu trữ của cuộc 

chiến tranh 1944-1947, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1993, tr.493.
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Ngày 18 và 19-12-1946 tại Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường 
vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Hồ Chí Minh chủ tọa, đã 
quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
trên phạm vi cả nước và chủ trương kháng chiến của Đảng.

Đêm 19 rạng ngày 20-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 

Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, 
vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không 

chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì 
phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng 
dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng 
cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp 
cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, 

để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết 

hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”1.
Cả nước đã đứng lên. Toàn dân chiến đấu với một niềm tin 

“kháng chiến nhất định thắng lợi”.
Bản Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” ngày 12-12-1946 của 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.534.
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Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã nêu rõ cơ quan lãnh đạo 
kháng chiến là Đảng và Chính phủ. Về chính quyền, ở bên trên 
có Chính phủ kháng chiến, Ban Thường vụ Quốc hội, ở dưới có Ủy 
ban kháng chiến các khu, các tỉnh, v.v. gồm đại biểu quân, dân, 
chính hợp thành.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân 
dân Việt Nam là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn 
diện, quyết liệt trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn 
hóa... Để sự lãnh đạo và điều hành chiến tranh được tập trung 
thống nhất, Quốc hội đã giao quyền bính tập trung vào Chính 
phủ. Ban Thường trực Quốc hội luôn ở bên cạnh Chính phủ để 
bàn bạc, tham gia ý kiến về các chủ trương, chính sách lớn và 
giám sát, phê bình Chính phủ về mọi công việc kháng chiến. 
Song, do chiến tranh diễn ra quyết liệt nên việc triệu tập toàn 
Ban Thường trực Quốc hội sẽ rất khó khăn. Vì thế cuối tháng 12-
1946, Ban Thường trực Quốc hội họp ở một địa điểm tại Hà Đông 
đã quyết định:

a) Trong thời kỳ kháng chiến vì tình thế khó khăn nên chỉ có 
Trưởng ban Thường trực Quốc hội ở cùng với Chính phủ để giúp 
và theo dõi đường lối chính trị, cùng với Chính phủ chỉ đạo cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn diện;

b) Các đại biểu Quốc hội sẽ tùy năng lực và địa vị mà tham 
gia vào mọi công tác kháng chiến;

c) Ban Thường trực thay mặt toàn thể Quốc hội hiệu triệu và 
nhận các ý nguyện của nhân dân, sửa soạn triệu tập Quốc hội1.

Theo quyết định trên, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi 
Bằng Đoàn đã luôn luôn ở bên cạnh Chính phủ và tham dự các 

1. Diễn văn của Phạm Bá Trực, Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội 
đọc tại Hội nghị Ban Thường trực ngày 6-2-1950, lưu ở Trung tâm Thông 
tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học thuộc Văn phòng Quốc hội.
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cuộc họp của Hội đồng Chính phủ để góp ý kiến với Chính phủ 
trong mọi công tác kháng chiến. Đây là một nét đặc biệt của Quốc 
hội Việt Nam - Quốc hội kháng chiến.

Bộ máy kháng chiến đã từng bước ổn định và củng cố. Năm 
1947, Chính phủ đã được cải tổ. Một số nhân sĩ, trí thức được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh mời giữ một số ghế trong Chính phủ nhằm thực 
hiện tính liên hiệp quốc dân rộng rãi hơn. Phan Anh giữ chức 
Bộ trưởng Bộ Kinh tế; Hoàng Minh Giám giữ chức Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao; Tạ Quang Bửu giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 
Đặng Văn Hướng giữ chức Bộ trưởng không giữ bộ nào. Sau khi 
Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng qua đời, tháng 11-1947, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã mời Phan Kế Toại giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng tháng 
1-1948 nhấn mạnh: phải củng cố chính quyền dân chủ kháng 
chiến, nêu cao danh nghĩa và uy tín của Chính phủ và Ban 
Thường trực Quốc hội. Vì hoàn cảnh kháng chiến chưa họp được 
Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ở rải rác khắp nơi cũng phải họp 
ở từng khu, hay từng tỉnh để cùng nhau xem xét tình hình nhân 
dân, đề đạt ý nguyện của dân lên Ban Thường trực Quốc hội và 
Chính phủ, giúp đỡ Chính phủ và Ủy ban kháng chiến điều hành 
công cuộc kháng chiến.

Mặt trận quân sự giữ vai trò quyết định hàng đầu trong 
kháng chiến. Chính phủ và Quốc hội rất coi trọng vấn đề quản lý 
và chỉ huy các lực lượng vũ trang. Ngày 20-1-1948, sau khi được 
Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội nhất trí, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 110/SL thụ cấp Đại tướng cho 
Võ Nguyên Giáp. Và đến tháng 7-1948, Võ Nguyên Giáp lại giữ 
chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy quân đội quốc 
gia và dân quân Việt Nam. Tiếp đến ngày 19-8-1948, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 206/SL thành lập Hội đồng Quốc phòng 
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tối cao gồm có: Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ kiêm Chủ tịch 
Hội đồng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến, Phó 
Chủ tịch và các ủy viên là: Phan Kế Toại, quyền Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ, Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng. Một số cán bộ quân sự đã được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký sắc lệnh thụ cấp thiếu tướng. Về Chính phủ, ngày 25-
7-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử Phạm Văn Đồng giữ chức 
Phó Thủ tướng và được bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng 
Quốc phòng tối cao. Ngày 14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương. 
Việt Nam Công an vụ, một ngành bảo vệ an ninh quốc gia có hệ 
thống trong toàn quốc đã được thành lập năm 1946. Do yêu cầu 
đòi hỏi của kháng chiến, ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ký Sắc lệnh số 141/SL thành lập Thứ bộ công an và đến tháng 
6-1953, Hội đồng Chính phủ đã ra nghị quyết đổi Thứ bộ công an 
thành Bộ Công an. Trần Quốc Hoàn được cử giữ chức Bộ trưởng. 
Tháng 3-1954, Nghiêm Xuân Yêm được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ 
Canh nông.

Bộ máy chính quyền các cấp dần dần được củng cố và kiện toàn.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã cũng được bầu lại.
Chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là “Chính 

quyền dân chủ của nhân dân, nghĩa là của công nhân, nông dân, 
tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc và các 
thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ... Chính quyền đó dựa vào 
Mặt trận dân tộc thống nhất lấy liên minh công nhân, nông dân 
và lao động trí thức làm nền tảng và do giai cấp công nhân lãnh 
đạo... Cơ quan chính quyền tối cao toàn quốc là Quốc hội và Hội 
đồng Chính phủ”1.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.12, tr.437. 
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Trong quá trình kiện toàn bộ máy kháng chiến, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà 
nước - người trực tiếp thực thi các chủ trương, chính sách của 
Chính phủ và tiếp xúc với quần chúng nhân dân. Nhà nước của 
chúng ta có thực sự dân chủ, vì dân hay không một phần không 
nhỏ do cán bộ quyết định. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các 
đồng chí Bắc Bộ, gửi các đồng chí Trung Bộ, và thư gửi các nhân 
viên cơ quan Chính phủ năm 1947 đều nhằm mục tiêu góp phần 
xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà nước. Trong thư gửi 
các nhân viên cơ quan Chính phủ, Người nói: “Trường kỳ kháng 
chiến là một viên đá thử vàng đối với mỗi một quốc dân, đồng 
thời là một trường học để rèn luyện cho cán bộ. Vì vậy, chúng ta:

Phải tuyệt đối giữ kỷ luật.
Phải tuyệt đối giữ bí mật.
Đối với đồng sự, phải đoàn kết chặt chẽ, khuyên nhau, 

giúp nhau.
Đối với dân chúng, phải thân cận, phải giúp đỡ họ mọi việc, 

phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”1.
Qua thư gửi các đồng chí Bắc Bộ (và thư gửi các đồng chí 

Trung Bộ), Người nói: “Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là 
dân tộc cách mệnh đến trình độ tối cao. Trong lúc này tư tưởng 
và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. 
Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai 
một ly đi một dặm”2.

Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm 
sau đây: địa phương chủ nghĩa; óc bè phái; óc quân phiệt quan 
liêu; óc hẹp hòi; ham chuộng hình thức; làm việc lối bàn giấy; 
vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm; ích kỷ, hủ hóa... Cán bộ và 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.176, 87.
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nhân viên của Đảng và Nhà nước phải “mang toàn bộ tinh thần 
cách mạng mà khắc phục các khuyết điểm, phát triển các ưu 
điểm, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nội bộ, mở rộng hàng ngũ, 
chấn chỉnh công tác để lãnh đạo toàn dân hăng hái kháng chiến 
để đi đến thắng lợi vẻ vang”1.

Mặt trận dân tộc thống nhất cũng được củng cố và từng bước 
tiến dần tới thống nhất Việt Minh và Liên Việt từ cơ sở đến trung 
ương nhằm thực hiện khẩu hiệu một dân tộc, một mặt trận. Các 
mặt hoạt động khác của cuộc kháng chiến, đặc biệt là mặt trận 
quân sự ngày càng có những bước tiến mới, nhất là sau thắng lợi 
của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947. 

Để đối lập với Quốc hội và Chính phủ kháng chiến của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thực dân Pháp đã tìm cách chia rẽ 
dân tộc, tập hợp những phần tử đối lập, chống phá kháng chiến để 
làm tay sai cho chúng. Chúng đã dựng lên các “chính phủ” bất hợp 
pháp hoạt động trong vùng tạm bị chiếm do chúng điều khiển2.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.91.
2. Sau thất bại của Chính phủ Nguyễn Văn Thinh và Chính phủ Lê 

Văn Hoạch, tháng 10-1947, thực dân Pháp dựng lên Chính phủ Nguyễn 
Văn Xuân. Tiếp đến họ tìm cách đưa Bảo Đại trở lại sân khấu chính trị để 
cầm đầu “phong trào quốc gia” chống lại Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Ngày 6-12-1947, Bảo Đại và Cao ủy Pháp là Bôlae (E.Bollaert) 
gặp nhau công khai trên chiến hạm Đuyguya Truin (Duguay Trouin) ở Hạ 
Long. Tháng 3-1948, một thỏa ước giữa Bảo Đại - Ôriôn (Vincent Auriol) 
đã được ký kết. Tháng 5-1948, thực dân Pháp lập ra Chính phủ trung 
ương lâm thời Việt Nam do Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng. Năm 1949, 
Bảo Đại về nước, và tháng 7-1949, lập ra nội các mới do Bảo Đại làm Quốc 
trưởng kiêm Thủ tướng. Năm 1950, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt 
Nam đang có những biến chuyển mạnh mẽ, Bảo Đại chỉ giữ chức Quốc 
trưởng và giao cho Nguyễn Phan Long đứng ra làm Thủ tướng, lập nội các 
mới vào tháng 1-1950. Tháng 5-1950, Bảo Đại đưa Trần Văn Hữu lên làm 
Thủ tướng và lập nội các mới. Giữa năm 1952, Bảo Đại lại thay Trần Văn 
Hữu, đưa Nguyễn Văn Tâm ra lập nội các mới (trong nội các của Nguyễn 
Văn Tâm, có Cung Đình Quỳ, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội 
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Nhiệm vụ chủ yếu của kháng chiến là đánh giặc, cứu nước. 
Do hoàn cảnh chiến tranh, chiến trường thường bị chia cắt, công 
tác kháng chiến trên mọi mặt trận rất khẩn trương cho nên Quốc 
hội không có điều kiện để họp định kỳ như trong thời bình. Quyền 
lực tập trung vào Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội tùy theo cương vị của mình tiếp tục 
hoạt động ở địa phương hoặc các cơ quan nhà nước trung ương. 
Trong tiến trình kháng chiến, trừ một số đã rời bỏ hàng ngũ, 
trong đó đông đảo nhất là các đại biểu của Việt Quốc và Việt 
Cách (phái Nguyễn Hải Thần), còn phần đông đại biểu Quốc hội, 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bỏ hàng ngũ kháng chiến, năm 1949 
giữ chức Tổng trưởng Bộ Canh nông và Vũ Hồng Khanh đã giữ chức Bộ 
trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên). Các chính phủ do thực dân Pháp lập 
ra đều lần lượt thất bại vì trái với ý nguyện của dân tộc. Thực dân Pháp 
và Bảo Đại không lập được Quốc hội nên đã bày kế triệu tập “Đại hội nghị 
toàn quốc” để thăm dò ý dân; song, tất cả đều vô hiệu.

Nhận xét về chính quyền Bảo Đại, Philip Đơvile (Philippe Devillers) 
đã viết: “Vậy là một quốc gia Việt Nam thứ hai ra đời, lần này do người 
Pháp đẻ ra, nhưng nó lại muốn thực hiện quyền lực của mình trên cùng 
một lãnh thổ với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên thực tế và trên 
những nét đại khái, thì quân đội Pháp chiếm đóng các thành phố, còn nông 
thôn thì nằm dưới quyền của các lực lượng dân quân của Hồ Chí Minh.

Chẳng phải một nước quân chủ, cũng chẳng phải một nước cộng hòa, 
cái “Quốc gia Việt Nam” này không có cơ sở nhân dân, không có Quốc hội, 
ngay một Quốc hội tư vấn cũng không có, không có Hiến pháp và trong 
nhiều năm không có cả ngân sách. Một vài cái gọi là đảng chính trị của 
nó chỉ là những đoàn thể, những bè phái lộng quyền, những môn khách 
của các nhân vật tai mắt. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quân đội, cảnh sát 
và ngân khố của nước Pháp. Nó sắp sửa phát triển thành một chế độ cung 
đình, trong đó những âm mưu sẽ được kết cấu ngay trong lòng hoặc xung 
quanh “nơi cái hoàng gia” thực chất là một “phòng chính trị”. Nhà vua ở 
đây gợi lên ấn tượng mình hầu như chỉ là một biểu tượng mà thôi. Ở đằng 
sau là những nơi đi săn, những sòng bạc, những người đàn bà, những địa vị, 
đồng bạc”. (Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Tài liệu lưu trữ của 
cuộc chiến tranh 1944-1947, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1993, tr.493).
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trên cương vị cụ thể của mình đã gánh vác trọng trách trong mọi 
nhiệm vụ của kháng chiến, thực sự là những đại biểu ưu tú của 
nhân dân, do nhân dân lựa chọn, vì quyền lợi của cả dân tộc mà 
phấn đấu. Cho đến tháng 12-1953, có 58 đại biểu tham gia công 
tác chính quyền, 24 đại biểu công tác trong lực lượng vũ trang 
nhân dân, 75 đại biểu công tác ở các ngành chuyên môn, 69 đại 
biểu ở các đoàn thể nhân dân, 5 đại biểu công tác ở nước ngoài.

Một số đại biểu đã hy sinh oanh liệt, nêu cao ý chí “Thà hy 
sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”.

Đó là: Lý Chính Thắng, đại biểu Sài Gòn - Chợ Lớn, bị giặc 
bắt và bắn ở chợ Rẫy năm 1946.

Thái Văn Lung, đại biểu Gia Định, Khu phố Quân khu 7, bị 
giặc giết ngày 1-7-1946 ở Nam Bộ.

Siểng, đại biểu Biên Hòa, người dân tộc Khmer, bị giặc giết ở 
Xuân Lộc năm 1947.

Nguyễn Văn Luyện, bác sĩ, đại biểu Hà Nội, Ủy viên Ban 
Thường trực Quốc hội, đã bị giặc giết ngay sau ngày toàn quốc 
kháng chiến ở Thủ đô (12-1946).

Nguyễn Văn Tố, một nhà trí thức yêu nước, đại biểu Nam 
Định, Trưởng ban đầu tiên của Ban Thường trực Quốc hội (và là 
Bộ trưởng), bị giặc bắt và giết hại năm 1947 ở Bắc Kạn.

Trần Kim Xuyến, đại biểu Bắc Giang, Phó Giám đốc Nha 
thông tin, bị giặc bắn chết ở Chúc Sơn năm 1947.

Lê Thế Hiếu, đại biểu Quảng Trị bị giặc Pháp bắt ở Triệu 
Phong, bất khuất trước kẻ thù, bị giặc giết tháng 5-1947.

Nguvễn Văn Triết, đại biểu Thủ Dầu Một, bị giặc giết tháng 
4-1948.

Huỳnh Bá Nhung, đại biểu Rạch Giá, bị giặc giết tháng 
11-1953...
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“Đối với các vị ấy, nhân dân, Quốc hội, Chính phủ đều mến 
yêu mãi mãi. Các vị đại biểu kể trên đã từ trần vì Tổ quốc, vì 
nhân dân, vì nhiệm vụ kháng chiến, thiệt xứng đáng là đại biểu 
của nhân dân Việt Nam anh dũng”1.

Trong tiến trình kháng chiến, Ban Thường trực Quốc hội đã 
vượt qua mọi trở ngại của chiến tranh, đã thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm của mình. Tại cuộc họp của Ban Thường trực Quốc hội 
tháng 2-1950, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nêu rõ: “Ban 
Thường trực Quốc hội và Chính phủ luôn luôn mật thiết liên lạc, 
mật thiết công tác trong mọi công việc lãnh đạo kháng chiến và 
kiến quốc”.

Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, các ủy viên trong Ban 
Thường trực được phân đi các địa phương ở Liên khu III, Liên 
khu Việt Bắc động viên nhân dân kháng chiến. Sau đó các ủy 
viên tùy theo khả năng và yêu cầu mà tham gia hoạt động kháng 
chiến ở địa phương, như Ủy ban kháng chiến hành chính, làm 
phái viên của Chính phủ ở các khu... Bùi Bằng Đoàn được phân 
công sát bên cạnh Chính phủ để tiếp tục nhiệm vụ của Ban 
Thường trực. Các ủy viên liên lạc với Trưởng ban Thường trực 
bằng điện và thư. Tôn Đức Thắng và Linh mục Phạm Bá Trực 
được mời về cùng Trưởng ban điều hành công việc của Ban. Năm 
1948, Bùi Bằng Đoàn ốm phải đi chữa bệnh. Tôn Đức Thắng giữ 
chức Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội. Tháng 2-1950, 
Ban Thường trực họp đã bầu bổ sung, ba ủy viên dự khuyết đã 
được bầu làm ủy viên chính thức của Ban Thường trực Quốc hội 
là Nguyễn Thị Thục Viên, Lê Tư Lành và Trần Tấn Thọ thay 
cho Nguyễn Văn Luyện và Hoàng Minh Châu từ trần, Cung 
Đình Quỳ đã chạy theo Pháp. Ban Thường trực đã bầu ra một 

1. Báo cáo về tình hình công tác của Ban Thường trực Quốc hội tại kỳ 
họp thứ ba của Quốc hội, tháng 12-1953, khóa họp thứ ba của Quốc hội 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954.
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Ban Thường vụ mới gồm có Bùi Bằng Đoàn, Tôn Đức Thắng, 
Tôn Quang Phiệt, Phạm Bá Trực, Dương Đức Hiền và Trần Huy 
Liệu thay mặt Ban Thường trực để giải quyết công việc hằng 
ngày cũng như liên lạc với Chính phủ. Cũng tại kỳ họp này, Ban 
Thường trực Quốc hội đã ấn định chương trình hoạt động năm 
1950, những phương sách cộng tác với Chính phủ, liên lạc với các 
đại biểu Quốc hội trong toàn quốc và liên hệ với nhân dân nhằm 
thực hiện tổng động viên đẩy mạnh kháng chiến; Ban cũng đã 
quyết định vấn đề dự thảo Bộ luật về dân chủ Việt Nam; quyết 
định bãi bỏ quyền bất khả xâm phạm của những đại biểu Quốc 
hội rời bỏ hàng ngũ kháng chiến.

Các chính sách lớn của Chính phủ như chính sách sản xuất, 
tiết kiệm, chính sách thuế nông nghiệp, phát động quần chúng 
giảm tô, giảm tức, chính sách ruộng đất... đều được Ban Thường 
vụ góp ý xây dựng.

Từ tháng 12-1946 đến tháng 7-1954, dựa vào Hiến pháp được 
Quốc hội thông qua tháng 11-1946 và thực tiễn kháng chiến, 
Chính phủ đã ban hành khoảng 400 sắc lệnh và nhiều nghị định, 
thông tư để điều hành kháng chiến. Các sắc lệnh của Chính phủ 
được ban hành đều có sự thỏa thuận của Ban Thường trực Quốc 
hội. Ban cũng đã góp ý kiến với Chính phủ về các nghị quyết và 
chương trình công tác quan trọng.

Ban Thường vụ rất quan tâm nghiên cứu để dự thảo một số 
luật và tu chỉnh Hiến pháp. Ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã ra Sắc lệnh số 72/SL lập ra Hội đồng tu luật gồm có đại 
biểu Chính phủ, đại biểu đoàn thể nhân dân và đại diện Ban 
Thường trực Quốc hội do Bộ Tư pháp chủ trì. Từ năm 1950, Hội 
đồng tu luật đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quốc hội.

Hội nghị Ban Thường trực Quốc hội họp tháng 2-1951 đặt 
vấn đề nghiên cứu việc tu chỉnh Hiến pháp, làm bản dự thảo để 
khi có điều kiện đệ trình Quốc hội, song không thực hiện được.
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Ban Thường trực Quốc hội đã cố gắng tìm cách liên hệ với các 
đại biểu địa phương. Ở Liên khu III và Liên khu V, các đại biểu 
Quốc hội đã có sáng kiến đặt phòng liên lạc để vừa phối hợp công 
tác với Ủy ban kháng chiến hành chính địa phương, vừa liên lạc 
với Ban Thường trực Quốc hội.

Ban Thường trực Quốc hội và Chính phủ đã duy trì mối quan 
hệ trực tiếp với nhân dân và chính quyền các cấp ở địa phương. 
Tháng 9-1949, Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính 
phủ đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban kháng chiến 
hành chính Nam Trung Bộ do Lê Đình Thám dẫn đầu ra báo cáo 
với Trung ương về tình hình kháng chiến ở địa phương.

Đầu tháng 10-1949, Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng 
Chính phủ làm việc với Đoàn đại biểu Nam Bộ, gồm các ủy viên 
kháng chiến hành chính, các ủy viên quân sự và đại biểu các đoàn 
thể quần chúng do Phạm Hùng dẫn đầu ra báo cáo với Chính 
phủ về tình hình kháng chiến của nhân dân Nam Bộ - “Thành 
đồng Tổ quốc”. Ban Thường trực Quốc hội cùng với Chính phủ 
đã tổ chức nhiều phái đoàn đi về các địa phương phổ biến đường 
lối, chủ trương và chính sách của Chính phủ trong kháng chiến, 
như chủ trương và chính sách thuế nông nghiệp, phát triển thủy 
nông, chuyển hướng canh tác, vận động sản xuất và tiết kiệm, 
động viên tinh thần kháng chiến của các tầng lớp nhân dân. Năm 
1951, một phái đoàn của Chính phủ do Bộ trưởng Hoàng Minh 
Giám làm Trưởng đoàn và Trần Huy Liệu đại diện Ban Thường 
trực Quốc hội đã đi Liên khu Việt Bắc và một phái đoàn do Bộ 
trưởng Nguyễn Văn Huyên dẫn đầu cùng với Bộ trưởng Bồ Xuân 
Luật và Tôn Quang Phiệt đại diện Ban Thường trực Quốc hội 
đi Liên khu III và Liên khu IV để giải thích các chính sách của 
Chính phủ, đặc biệt là chính sách thuế nông nghiệp theo Sắc 
lệnh số 13/SL ngày 1-5-1951.
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Quân đội nhân dân là lực lượng giữ vai trò quyết định trong 
việc tiêu diệt địch trên chiến trường, đã được Quốc hội, Chính 
phủ, Mặt trận đặc biệt quan tâm động viên và xây dựng. Ban 
Thường trực Quốc hội đã đỡ đầu Trung đoàn 101 - một đơn vị 
chủ lực chiến đấu trên chiến trường Trị - Thiên đau thương anh 
dũng và kiên cường. Tháng 8-1949, Đại đoàn 308 - Đại đoàn chủ 
lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được thành 
lập. Mặt trận nhận đỡ đầu Đại đoàn. Trong 3 tháng đầu sau khi 
thành lập, Đại đoàn đã lập được nhiều chiến công mới. Tổng bộ 
Việt Minh đã biểu dương và tặng Đại đoàn thanh kiếm mang tên 
“Dân tộc”, còn Quốc hội tặng thanh kiếm “Mã đáo thành công”. 
Sau các thắng lợi ở các chiến dịch Biên giới, Tây Bắc..., Ban 
Thường trực đã cử phái đoàn đi khen ngợi các đơn vị quân đội 
đã lập chiến công và úy lạo đồng bào vùng mới giải phóng. Ban 
Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Chính phủ xét công trạng 
để khen thưởng các đơn vị, các chiến sĩ và cán bộ lập được chiến 
công xuất sắc. Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới mùa thu năm 
1950 đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng của cuộc 
kháng chiến. Tại phiên họp giữa tháng 11-1950, Hội đồng Chính 
phủ đã quyết nghị tuyên dương khen ngợi quân đội và nhân dân 
đã hăng hái chiến đấu giết giặc lập công. Đặc biệt, Chính phủ tỏ 
lời khen ngợi cuộc chiến đấu rất anh dũng của quân đội và nhân 
dân trong chiến dịch giải phóng biên giới và thể theo ý kiến của 
Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Hội đồng Chính phủ đã đề 
nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh hạng ba cho 
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp để ghi công của Đại 
tướng trong thắng lợi mùa thu 1950. Hội đồng Chính phủ cũng 
đã tán thành việc khen thưởng Bộ Chỉ huy Chiến dịch Biên giới.

Về đối ngoại, từ năm 1950 sau khi nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và các 
nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu, Ban Thường trực Quốc hội đã 
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có quan hệ với Quốc hội nhiều nước đó. Năm 1951, nhân dịp kỷ 
niệm lần thứ hai ngày quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa, Việt Nam đã cử một phái đoàn đi dự lễ do Hoàng Quốc Việt 
dẫn đầu. Đoàn gồm có Tôn Đức Thắng, đại diện Quốc hội và Mặt 
trận, Vũ Đình Hòe, đại diện Chính phủ, Lê Đình Thám, đại diện 
Hội đồng bảo vệ hòa bình Việt Nam, Nguyễn Thị Thục Viên, đại 
diện phụ nữ, Xuân Thủy, đại diện báo chí. Đoàn đại biểu Việt Nam 
là thượng khách của Ủy ban Chính trị hiệp thương của Trung 
Hoa. Phái đoàn Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nhân dân 
Trung Hoa. Tiếp đến, Tôn Đức Thắng đã dẫn Đoàn đại biểu Việt 
Nam đi thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Về mặt kinh tế, Chính phủ và Quốc hội đã ban hành nhiều chủ 
trương, chính sách để xây dựng nền kinh tế kháng chiến có tính 
chất dân chủ mới, đặc biệt là chính sách ruộng đất nhằm từng bước 
đem lại ruộng đất cho nông dân, thực hiện nhiệm vụ cách mạng 
ruộng đất trong tiến trình kháng chiến. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng 
là dùng phương pháp cải cách mà dần dần thu hẹp phạm vi bóc lột 
của địa chủ phong kiến Việt Nam, đồng thời sửa đổi chế độ ruộng 
đất trong phạm vi không có hại cho Mặt trận dân tộc thống nhất 
chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là cách của Việt Nam thực hiện 
cách mạng ruộng đất bằng một đường lối riêng biệt. Đó là một 
đường lối đúng phù hợp với thực tiễn của cách mạng ở Việt Nam.

Được sự đồng tình của Ban Thường trực Quốc hội, từ năm 
1949 trở đi, Chính phủ đã ban hành nhiều sắc lệnh, nghị định và 
thông tư về chính sách ruộng đất, về giảm tô, giảm tức. Đó là Sắc 
lệnh số 78/SL ngày 14-7-1949 ấn định mức địa tô và thành lập ở 
mỗi tỉnh một hội đồng giảm tô; Sắc lệnh số 88/SL ngày 22-5-1950 
quy định thể lệ lĩnh canh ruộng đất; Sắc lệnh số 89/SL ngày 22-
5-1950 quy định việc giảm lãi, xóa nợ, hoãn nợ... Chính phủ đã 
chỉ đạo thực hiện giảm tô 25% cho nông dân, đã tịch thu ruộng 
đất của bọn thực dân và lấy ruộng đất của Việt gian đem chia cho 
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nông dân không có ruộng hoặc thiếu ruộng, tạm cấp ruộng đất 
vắng chủ, chia lại ruộng công cho công bằng hợp lý, v.v.. Tính đến 
năm 1953, ở Nam Bộ, chính quyền cách mạng đã chia cho nông 
dân 410.000 ha ruộng đất của thực dân Pháp và địa chủ phản 
động. Theo số liệu tính toán từ tài liệu của 3.035 xã ở miền Bắc 
đã thực hiện cải cách ruộng đất, từ năm 1945 đến tháng 10-1953 
đối với các xã vùng tự do và đến tháng 7-1954 đối với các xã vùng 
mới giải phóng có 475.900 ha ruộng đất đã về tay nông dân. Như 
vậy là quá nửa diện tích ruộng đất do địa chủ chiếm hữu đã được 
chia cho nông dân. Đây là một thành quả lớn của Nhà nước ta 
trong việc thực hiện từng bước chính sách ruộng đất.

Tháng 2-1951, Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông 
Dương họp quyết định tách Đảng để lập ra ở mỗi nước trên bán 
đảo Đông Dương một đảng cách mạng riêng. Đảng bộ Đảng Cộng 
sản ở Việt Nam được chuyển thành Đảng Lao động Việt Nam 
và ra công khai trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến nhằm hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xóa bỏ di tích phong kiến và 
nửa phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, làm cho 
nước Việt Nam độc lập và thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường 
và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội lần thứ II của Đảng là Đại hội kháng chiến thắng lợi. 
Từ sau Đại hội, mọi mặt kháng chiến đã phát triển mạnh mẽ. 
Quân và dân Việt Nam giành được những thắng lợi ngày càng to 
lớn. Cho đến mùa thu năm 1953, cục diện chiến tranh ở Việt Nam 
và toàn Đông Dương đã có những biến đổi quan trọng. Lực lượng 
vũ trang đã lớn mạnh về cả chất lượng và số lượng, đã giữ vững 
được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính. Hậu 
phương kháng chiến được mở rộng và củng cố về mọi mặt, vùng 
tự do khá ổn định. Chính quyền dân chủ nhân dân được kiện 
toàn. Khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát triển. Điều 
kiện để giành thắng lợi lớn hơn, thắng lợi quyết định của cuộc 
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kháng chiến ngày càng tăng lên rõ rệt. Quân và dân cả nước đang 
có những nỗ lực mới để bước vào một thời kỳ đấu tranh quyết 
liệt. Yêu cầu động viên sức người, sức của cho kháng chiến đang 
đặt ra những đòi hỏi to lớn. Do đó, vấn đề cải thiện đời sống, bồi 
dưỡng sức dân mà đông đảo là nông dân cũng cần được nâng cao.

Căn cứ vào các nhiệm vụ cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân và yêu cầu cấp bách của việc bồi dưỡng sức 
dân, củng cố hậu phương, chi viện cho tiền tuyến..., Hội nghị lần 
thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 1-1953 đã 
quyết định phát động quần chúng nông dân triệt để giảm tô giảm 
tức và cải cách ruộng đất ngay ở các vùng tự do.

Đầu năm 1953, theo đề nghị của Chính phủ, cuộc Hội nghị 
liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội và Ủy ban Mặt trận 
Liên Việt toàn quốc được triệu tập để thảo luận bản đề án “Phóng 
tay phát động quần chúng, triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức” 
của Đảng Lao động Việt Nam. Hội nghị đã nhất trí với bản đề án 
của Đảng và hiệu triệu quốc dân tích cực thực hiện chính sách 
ruộng đất của Đảng và Chính phủ.

Tháng 11-1953, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng 
đã nhất trí thông qua cương lĩnh ruộng đất và quyết định cải 
cách ruộng đất1.

1. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất đã 
ghi: “Để cải thiện đời sống của nông dân, để đẩy mạnh kháng chiến, đánh 
đuổi đế quốc Pháp, can thiệp Mỹ, đánh đổ ngụy quyền, hoàn toàn giải 
phóng dân tộc. Để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp, mở đường cho công thương nghiệp phát triển, lợi cho kháng 
chiến và kiến quốc. Cần phải xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đế 
quốc ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai 
cấp địa chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, thực hiện 
khẩu hiệu người cày có ruộng”. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng 
toàn tập, Sđd, t.14, tr.499.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I,  
tháng 12-1953.

Ông Nguyễn Xiển, đại diện Đảng Xã hội Việt Nam, đọc tham luận  
về cải cách ruộng đất tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I, tháng 12-1953.
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Ông Hoàng Văn Đức, đại diện Đảng Dân chủ Việt Nam, đọc tham luận về 
cải cách ruộng đất tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I, tháng 12-1953.

Các nữ đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I,  
tháng 12-1953.
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Để thực hiện nhiệm vụ lịch sử đó, theo đề nghị của Chính 
phủ, Ban Thường trực Quốc hội đã quyết định triệu tập Quốc hội 
họp kỳ họp thứ ba tại Việt Bắc từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953. 
Trong hoàn cảnh chiến tranh, các đại biểu Quốc hội phải vượt 
qua nhiều khó khăn mới về được Việt Bắc để họp. Đoàn đại biểu 
Quốc hội Nam Bộ và đoàn đại biểu Liên khu V đã vượt qua biết 
bao núi cao, sông sâu, đồn bốt địch để đến được Việt Bắc. Tổng 
số đại biểu về dự kỳ họp là 166 người, trong đó Bắc Bộ có 94 đại 
biểu, Trung Bộ có 62 đại biểu, Nam Bộ có 10 đại biểu. 

Trong diễn văn khai mạc kỳ họp, Quyền Trưởng ban Thường 
trực Quốc hội Tôn Đức Thắng nêu rõ Quốc hội họp trong hoàn 
cảnh cuộc kháng chiến đã lớn mạnh, “thế ta mạnh hơn thế giặc”, 
ta đang tiến tới một giai đoạn mới, đòi hỏi nhân dân phải có 
một nỗ lực phi thường. Do đó, Chính phủ đã đề ra dự án Luật 
cải cách ruộng đất. Đó là một quyết sách để bảo đảm cho kháng 
chiến thắng lợi, là một nhiệm vụ căn bản của cách mạng dân tộc 
dân chủ của chúng ta. Với tầm quan trọng đó, quyết sách này 
phải được Quốc hội, cơ quan quyền lực tối cao thay mặt toàn dân 
thông qua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ trình bày trước 
Quốc hội bản báo cáo “Tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách 
ruộng đất”. Người nêu rõ: “Then chốt thắng lợi của kháng chiến 
là củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố công 
nông liên minh, củng cố chính quyền nhân dân, củng cố và phát 
triển quân đội, củng cố Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
về mọi mặt. Chỉ có phát động quần chúng cải cách ruộng đất, ta 
mới tiến hành những công việc đó được thuận lợi”1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đọc báo cáo của 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.352.
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Chính phủ về thành tích kháng chiến và dự thảo về Luật cải cách 
ruộng đất.

Trần Mạnh Quỳ, đại biểu Quảng Trị; Nguyễn Đình Thi, đại 
biểu Hải Phòng; Nguyễn Xuân Như, đại biểu Bình Định; Nguyễn 
Xiển, đại biểu Kiến An; Hoàng Văn Đức, đại biểu Hà Nội; Lê 
Thị Xuyến, đại biểu Quảng Nam; Phạm Khắc Minh và Sa Văn 
Minh, đại biểu Sơn Tây; Nguyễn Khánh Kim, đại biểu Cao Bằng; 
Nguyễn Văn Tây, đại biểu Trà Vinh; Nguyễn Sơn Hà, đại biểu 
Hải Phòng; Trần Huy Liệu, đại biểu Nam Định; Nguyễn Huy 
Tưởng, đại biểu Bắc Ninh; Vương Đình Lương, đại biểu Hà Tĩnh; 
Ngô Thế Phúc, đại biểu Bắc Ninh đã lần lượt tham luận và tán 
thành bản dự án Luật cải cách ruộng đất.

Tham luận của Hoàng Văn Đức, đại biểu Hà Nội đã nhấn 
mạnh: “Lịch sử thất bại đau đớn của những người tư sản tiến 
bộ đã từng theo đuổi ý chí xây dựng một nền công nghệ thương 
nghiệp chân chính dân tộc, chứng minh rằng dưới chế độ thực 
dân và phong kiến tiền đồ của các tầng lớp tiểu tư sản, tư sản là 
tối tăm... Các tầng lớp tiểu tư sản, tư sản dân tộc căm thù chế độ 
thực dân, căm ghét chế độ phong kiến... Họ thiết tha mong được 
đem tài sức, tiền của, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, một 
nền kinh tế quốc gia... Cải cách ruộng đất mở cho công thương 
nghiệp một triển vọng tốt đẹp, đem lại cho các người tiểu tư sản, 
tư sản dân tộc một cơ hội tốt để đem tài sức ra phục vụ nông dân, 
phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến. Đại diện cho nhóm đại 
biểu dân chủ trong Quốc hội... chúng tôi hoàn toàn tán thành 
và hoan nghênh bản đề án Luật cải cách ruộng đất...”1. Nguyễn 
Xiển, đại biểu Kiến An, thay mặt nhóm đại biểu Đảng Xã hội 

1. Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954, tr.94-95.
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Việt Nam trong Quốc hội tuyên bố “hoàn toàn công nhận cải cách 
ruộng đất trong giai đoạn kháng chiến hiện tại là một nhiệm vụ 
căn bản và cấp thiết... là hợp lý, là hợp thời, không thể trì hoãn 
được... Toàn thể đảng viên Đảng Xã hội Việt Nam, nguyện đứng 
hẳn về phía phe nông dân lao động để tranh đấu thực hiện Luật 
cải cách ruộng đất..., tích cực vận động tầng lớp trí thức quyết 
tâm ủng hộ cuộc đấu tranh của nông dân, cuộc đấu tranh có đủ 
lý, lợi, tình...”1.

Đỗ Đức Dục, Trưởng tiểu ban xét dự án Luật cải cách ruộng 
đất đã đọc báo cáo và đề nghị Quốc hội thông qua toàn bộ Luật 
cải cách ruộng đất vì nó phù hợp với lợi ích của kháng chiến, hợp 
với nguyện vọng của nhân dân, thuận với sự vận động khách 
quan của xã hội Việt Nam. “Thông qua Luật cải cách ruộng đất 
trong kháng chiến và rồi đây thực hiện cải cách ruộng đất trong 
kháng chiến, điều đó chứng tỏ rằng lực lượng kháng chiến của 
nhân dân ta đã mạnh... ý chí sắt đá của nhân dân ta kiên quyết 
kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng”2.

 Ngày 4-12-1953, toàn thể Quốc hội biểu quyết nhất trí tán 
thành Luật cải cách ruộng đất. Quốc hội đã lần lượt thông qua 
Nghị quyết tín nhiệm Chính phủ; Nghị quyết biểu dương các đại 
biểu Quốc hội đã từ trần vì nước; Nghị quyết truất quyền đại biểu 
Quốc hội của những đại biểu rời bỏ nhiệm vụ kháng chiến.

Ngày 19-12-1953, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đã ký Sắc lệnh số 197/SL ban bố Luật cải cách ruộng đất.

Luật có 5 chương, 38 điều khoản. Điều 1 đã ghi rõ mục đích 
và ý nghĩa cải cách ruộng đất là:

1, 2. Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954, tr.92, 93.



148

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

“Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và 
của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến 
chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ,

Để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân,
Để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất 

nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển,
Để cải thiện đời sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của 

nhân dân, lực lượng của kháng chiến,
Để đẩy mạnh kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân 

tộc, củng cố chế độ dân chủ nhân dân, phát triển công cuộc 
kiến quốc”1.

Luật cải cách ruộng đất đã quy định các điều khoản về tịch 
thu, trưng thu, trưng mua ruộng đất; về cách chia ruộng đất; về 
cơ quan chấp hành và phương pháp thực hiện cải cách ruộng đất; 
và điều khoản thi hành.

Luật cải cách ruộng đất được ban hành là cơ sở và sức mạnh 
pháp lý để thực hiện triệt để khẩu hiệu người cày có ruộng. Phát 
biểu tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 
“Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp tình, 
hợp lý. Chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông 
ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đến đồng bào phú 
nông, đồng thời chiếu cố đến đồng bào địa chủ. Ngoài ra chúng ta 
cũng chiếu cố đến đồng bào công thương nghiệp, chiếu cố cán bộ, 
công nhân, nhân dân lao động khác và đồng bào tản cư. Chúng ta 
cũng chiếu cố các chiến sĩ hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước, 
chúng ta cũng chiếu cố chiến sĩ đã hy sinh một phần xương máu 
hay tính mạng cho Tổ quốc, đó là thương binh và gia đình tử sĩ”2.

1. Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954, tr. 11.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.360.
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Kỳ họp thứ ba của Quốc hội đã nhận được 1.108 bức điện văn 
của các đảng phái, các đoàn thể nhân dân trong Mặt trận, các 
đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị dân công, các 
chiến sĩ thi đua, các nhóm phụ lão, các nhóm nhi đồng... gửi chào 
mừng Quốc hội và hứa sẽ tích cực thực hiện các nghị quyết của 
Quốc hội, đặc biệt là vấn đề cải cách ruộng đất.

Ngày 4-12-1953, kỳ họp của Quốc hội đã bế mạc. Đây là kỳ 
họp có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Thể theo ý chí, nguyện vọng của 
nông dân, Quốc hội đã quyết định một quốc sách quan hệ đến 
thắng lợi của kháng chiến, đến hạnh phúc của toàn dân là thực 
hiện cải cách ruộng đất trong kháng chiến, đưa “chiếc xe lịch sử 
dân tộc ta sẽ tiến lên giai đoạn mới vẻ vang. Quốc hội ta là người 
thợ đóng xe, nhân dân ta là động lực của xe. Chính phủ ta là 
người lái xe”. Điều đó càng nổi bật lên hình ảnh của Quốc hội ta 
là “Quốc hội cách mạng, Quốc hội kháng chiến, Quốc hội cải cách 
ruộng đất”1. 

Thực hiện Luật cải cách ruộng đất, cuộc cải cách ruộng đất 
đã được tổ chức thí điểm trong phạm vi 6 xã thuộc huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên (từ ngày 25-12-1953 đến ngày 30-2-1954) và 
đợt 1 cuộc cải cách ruộng đất được tiến hành ở 47 xã thuộc tỉnh 
Thái Nguyên và 6 xã tỉnh Thanh Hóa (từ tháng 5 đến tháng 
9-1954). Kể từ tháng 4-1953 đến tháng 9-1954, đã tiến hành 
được 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất trong vùng tự do. 
Tuy phạm vi thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất còn hẹp, 
song có ảnh hưởng tích cực rộng lớn trong cả nước. Quần chúng 
nông dân được phát động mạnh mẽ, hăng hái đóng góp sức người, 
sức của cho kháng chiến. Mọi hoạt động của kháng chiến đều 
được đẩy mạnh. Tiền tuyến được tiếp thêm sức mạnh mới.

1. Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954, tr. 131.
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Giữa lúc cuộc vận động thực hiện triệt để giảm tô và cải cách 
ruộng đất đang diễn ra, trên mặt trận quân sự, quân và dân Việt 
Nam tiến công mạnh mẽ khắp toàn chiến trường Đông Dương, 
đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là trận 
tiêu diệt chiến lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược, “mãi mãi tiêu biểu cho tinh thần quật cường của 
dân tộc ta, đem sức mạnh đoàn kết phấn đấu, đem tinh thần 
anh dũng và tài thao lược của một dân tộc nhỏ, của một quân đội 
nhân dân còn non trẻ mà chống chọi với quân đội hiện đại của 
một nước đế quốc”1.

Thắng lợi của mặt trận quân sự trên toàn chiến trường trong 
Đông - Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên 
Phủ là cơ sở để Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở cuộc 
tiến công trên mặt trận đấu tranh ngoại giao, thực hiện đàm 
phán tại Giơnevơ năm 1954. Sau khi hội nghị giữa bốn cường 
quốc họp ở Béclin đã đồng ý với đề nghị của Liên Xô triệu tập Hội 
nghị Giơnevơ bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Đông Dương, Ban Thường trực Quốc hội đã thảo luận và 
thống nhất với Hội đồng Chính phủ cử Đoàn đại biểu của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đi 
dự Hội nghị Giơnevơ.

Căn cứ vào tình hình mới đó, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương mở rộng tháng 7-1954 đã quyết định dùng 
phương pháp thương lượng để lập lại hòa bình ở Đông Dương. 
Phương châm, sách lược đấu tranh của ta trong giai đoạn mới 
là: chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến Pháp, 
dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu để thực 

1. Võ Nguyên Giáp: Mấy vấn đề đường lối quân sự của Đảng ta, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1970, tr.141.
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hiện hòa bình ở Đông Dương, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ 
kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương, củng cố hòa bình 
và thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong 
toàn quốc. Khẩu hiệu của ta là: Hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ1.

Ban Thường trực Quốc hội cùng Chính phủ theo dõi diễn biến 
của Hội nghị để có ý kiến chỉ đạo thích hợp và cùng Chính phủ 
quyết định việc ký hiệp định đình chiến lập lại hòa bình ở Đông 
Dương. Hiệp định Giơnevơ đã ghi nhận quyền dân tộc cơ bản độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân 
Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hòa bình được lập lại ở Đông Dương. Miền Bắc Việt Nam 
từ sông Bến Hải trở ra đã hoàn toàn giải phóng. Nhân dân Việt 
Nam có cơ sở để tiến tới thống nhất Tổ quốc bằng tổng tuyển cử 
tự do trong cả nước.

“Hội nghị Giơnevơ đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng lợi to”2.
Một tuần lễ sau ngày ký Hiệp định, ngày 27-7-1954, vì chưa 

đủ điều kiện, thời gian để triệu tập Quốc hội, Ban Thường trực 
Quốc hội tổ chức hội nghị mở rộng của Ban Thường trực Quốc hội, 
với một số đại biểu có mặt ở Việt Bắc để thảo luận bản hiệp định 
đình chiến và nhất trí nhận định việc “ký Hiệp nghị Giơnevơ là 
một thắng lợi lớn”3, đã gửi điện tỏ lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua nghị quyết và lời hiệu triệu 
gửi cho các vị đại biểu và toàn thể nhân dân.

1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, 
t.15, tr.226.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.1. 
3. Khóa họp thứ tư Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc 

hội Việt Nam xuất bản, 1955. 
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Thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoai giao ở Giơnevơ của nhân 
dân Việt Nam đã phản ánh xu thế giải quyết chung các cuộc xung 
đột trên thế giới bằng thương lượng hòa bình và tương quan lực 
lượng giữa ta và địch trên chiến trường Đông Dương trong bối 
cảnh cụ thể của hệ thống xã hội chủ nghĩa lúc đó.

*
*     *

Kể từ ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ (12-1946) đến 
khi hòa bình lập lại ở Đông Dương (7-1954), cuộc kháng chiến 
của dân tộc Việt Nam đã trải qua 8 năm. Quốc hội và Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dưới sự lãnh đạo của Đảng do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đã tổ chức toàn dân đoàn kết 
chiến đấu, đã giữ trọn lời thề độc lập năm 1945, hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử vẻ vang đưa kháng chiến đến thắng lợi. Quyền dân 
tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, của nhân dân hai nước Lào 
và Campuchia đã được Chính phủ Pháp và các nước dự Hội nghị 
Giơnevơ long trọng thừa nhận.

Đất nước Việt Nam chuyển sang một thời kỳ đấu tranh mới.
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội của cả 

nước, Quốc hội dân tộc thông nhất tiếp tục gánh vác trọng trách 
đấu tranh để thi thành Hiệp định Giơnevơ, hiệp thương Tổng 
tuyển cử trong cả nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
ở miền Nam, ra sức xây dựng miền Bắc làm cơ sở vững chắc cho 
cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, thực hiện một nước Việt 
Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.
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QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU XÂY DỰNG MIỀN BẮC  

VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ  
(1954-1960)

I- QUỐC HỘI VỚI NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH ĐỂ THI HÀNH 
HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ, HIỆP THƯƠNG TỔNG TUYỂN CỬ, 

HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT,  
PHỤC HỒI KINH TẾ (1954-1957) 

Hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954 đánh dấu thắng lợi của 
nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ 
chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Theo Hiệp định 
Giơnevơ, đất nước ta tạm thời bị chia làm hai miền Nam - Bắc. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đồng thời tiến 
hành hai chiến lược cách mạng khác nhau. Miền Bắc sau khi 
hoàn toàn giải phóng đã bước vào thời kỳ khôi phục, cải tạo, phát 
triển kinh tế và văn hóa theo con đường xã hội chủ nghĩa. Miền 
Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đổ ách thống 
trị của đế quốc và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, tiến 
tới hòa bình thống nhất đất nước. Song, đế quốc Mỹ đã trắng trợn 
phá hoại Hiệp định Giơnevơ, lập ra chế độ “Việt Nam cộng hòa”, 
hòng chia cắt lâu dài đất nước, biến miền Nam thành thuộc địa 
kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

Lợi dụng sự thất bại không tránh khỏi của Pháp, Mỹ đã gây 
sức ép buộc Bảo Đại ký Sắc lệnh số 38-QT ngày 16-6-1954 chỉ 
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định Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng Chính phủ để lập nội các 
mới. Ngô Đình Diệm từ Mỹ về Sài Gòn và ngày 7-7-1954 chính 
thức lên làm Thủ tướng thay Bửu Lộc. Tháng 9-1954, Mỹ quyết 
định viện trợ trực tiếp cho Ngô Đình Diệm. Ngày 29-12-1954, 
Pháp lại ký hiệp ước trao quyền hành chính ở miền Nam cho Ngô 
Đình Diệm. Giữa năm 1955, Pháp tuyên bố chấm dứt chế độ cao 
ủy ở miền Nam, rũ bỏ trách nhiệm một bên phải thi hành Hiệp 
định Giơnevơ. Ngày 16-7 và ngày 9-8-1955, chính quyền Ngô 
Đình Diệm chính thức tuyên bố từ chối hiệp thương Tổng tuyển 
cử và Hiệp định Giơnevơ.

Sau khi dẹp tan các lực lượng chống đối trước mắt là các lực 
lượng thân Pháp, các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, 
ngày 23-10-1955, Diệm bày trò “trưng cầu dân ý” phế truất Bảo 
Đại, công bố “Hiến ước tạm thời” (26-11-1955) về việc thành 
lập một “Ủy ban soạn thảo dự án Hiến pháp của quốc gia Việt 
Nam” âm mưu biến miền Nam thành quốc gia riêng biệt; tuyên 
bố thành lập chế độ cộng hòa và lên làm Tổng thống, thâu tóm 
toàn bộ quyền hành trong tay gia đình họ hàng thân tín. Ngày 
4-3-1956, Ngô Đình Diệm tổ chức bầu “Quốc hội” riêng rẽ và 
ngày 26-10-1956, công bố “Hiến pháp nước Việt Nam cộng hòa’’. 
Rõ ràng việc tổng tuyên cử bầu “Quốc hội” riêng và sự tồn tại 
của “Việt Nam cộng hòa” là hoàn toàn bất hợp pháp, trái với tinh 
thần và lời văn của Hiệp định Giơnevơ. Điều 7 trong Tuyên bố 
cuối cùng của Hội nghị Giơnevơ ghi rõ: “Hội nghị tuyên bố là về 
phần Việt Nam, việc giải quyết các vấn đề chính trị trên cơ sở tôn 
trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, sẽ làm 
cho nhân dân Việt Nam được hưởng những tự do căn bản, đảm 
bảo trong một chế độ dân chủ thành lập do tổng tuyển cử tự do 
và bỏ phiếu kín” và ở Việt Nam “Cuộc tổng tuyển cử sẽ tổ chức 
vào tháng 7-1956..., kể từ ngày 20-7-1955, những nhà đương cục 
có thẩm quyền trong hai vùng sẽ có những cuộc gặp gỡ để thương 
lượng về vấn đề đó”.
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Mặc dù đế quốc Mỹ và tay sai ra sức phá hoại Hiệp định 
Giơnevơ, song Chính phủ và Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa vẫn kiên trì bảo vệ Hiệp định, đấu tranh với nhà đương 
cục ở miền Nam Việt Nam phải cùng với miền Bắc tiến hành hiệp 
thương Tổng tuyển cử trong cả nước. Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa do toàn dân bầu năm 1946 là Quốc hội thống 
nhất của cả nước vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đấu tranh để 
thống nhất đất nước, vừa ra sức khôi phục kinh tế, hoàn thành 
công cuộc cải cách ruộng đất, bắt đầu xây dựng miền Bắc trong 
điều kiện hòa bình.

Sau khi hòa bình được lập lại, Trung ương Đảng, Quốc hội 
và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã về Thủ đô. 
Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh 
bắt đầu thực hiện ở miền Bắc. Quốc hội có điều kiện họp thường 
xuyên theo định kỳ. Nội dung hoạt động của Quốc hội phong phú 
và toàn diện hơn nhằm thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở cả hai 
miền đất nước.

Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa I, tháng 3-1955.
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Từ ngày 20-3 đến ngày 26-3-1955, Quốc hội đã họp kỳ thứ tư 
tại Nhà hát lớn Hà Nội. “Khóa họp này là khóa họp đấu tranh để 
thi hành Hiệp định Giơnevơ, để đẩy mạnh cải cách ruộng đất, để 
phục hồi và phát triển kinh tế, để nâng cao đời sống nhân dân, để 
củng cố chính quyền, củng cố Quân đội nhân dân, tiến lên thực 
hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước”. 
Đó cũng là kỳ họp thứ nhất trong hòa bình thắng lợi, giữa Thủ 
đô giải phóng.

Dự kỳ họp có 206 đại biểu Quốc hội của cả nước, trong đó, 
Bắc Bộ có 102 đại biểu, Trung Bộ có 61 đại biểu, Nam Bộ có 37 
đại biểu, 6 đại biểu được “truy nhận”; 37 đại biểu vắng mặt vì 
lý do đau ốm hoặc đang đảm nhiệm những công tác không thể 
đến được. Phần lớn các đại biểu nói trên đang công tác trong các 
ngành, các giới và nhiều đại biểu đảm nhiệm những trọng trách 
trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Tại kỳ họp này, nhiều đại 
biểu miền Nam lần đầu tiên tham gia kỳ họp của Quốc hội vì 
trong các kỳ họp trước do hoàn cảnh công tác và kháng chiến 
không thể có mặt. So với kỳ họp đầu tiên, số đại biểu có mặt tại 
kỳ họp này giảm tới 1/3 trên tổng số đại biểu chính thức được 
bầu trước đây. 39 vị đã từ trần, trong đó có Phạm Bá Trực, đại 
biểu Hà Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội, một vị linh 
mục kính Chúa yêu nước mất ngày 5-10-1954, là người “đã kết 
hợp đạo đức bác ái theo lời Chúa dạy, với tinh thần nồng nàn yêu 
nước của người đại biểu chân chính cho nhân dân Việt Nam..., đã 
đưa hết tinh thần và lực lượng giúp Chính phủ trong mọi vấn đề 
quan trọng”1.

Quốc hội đã nghe lời chào mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
báo cáo của Ban Thường trực Quốc hội và báo cáo của Chính phủ.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.75.
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Báo cáo của Chính phủ đã khái quát thành tích của nhân dân 
ta từ sau Cách mạng Tháng Tám đến kháng chiến chống Pháp 
thắng lợi và từ ngày hòa bình lập lại, đồng thời nêu rõ nhiệm 
vụ trước mắt của nhân dân ta trong giai đoạn mới. Quốc hội còn 
nghe, thảo luận các báo cáo và ra các nghị quyết quan trọng về 
vấn đề thi hành Hiệp định Giơnevơ, về cải cách ruộng đất, về 
kinh tế - tài chính, các chính sách dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, 
văn hóa - xã hội.

Kỳ họp thứ tư của Quốc hội được coi như kỳ họp tổng kết, 
đánh giá một thời kỳ lịch sử 10 năm của dân tộc từ sau Cách 
mạng Tháng Tám thành công và xác định một loạt phương 
hướng, nhiệm vụ, chính sách lớn để Chính phủ thực thi trong 
giai đoạn cách mạng mới.

Nghị quyết của Quốc hội khẳng định:
“Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tán 

thành toàn bộ chính sách và công tác của Chính phủ kể từ ngày 
bắt đầu kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch đã đưa 
nhân dân ta đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi 
Giơnevơ và tỏ lời nhiệt liệt hoan nghênh Chính phủ đã thu được 
kết quả tốt đẹp trong công tác”.

“Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyệt đối tín 
nhiệm và triệt để ủng hộ Hồ Chủ tịch và Chính phủ đã điều 
khiển cuộc kháng chiến đến thắng lợi ngày nay. Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tỏ lòng tin tưởng chắc chắn rằng 
dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Đảng Lao động Việt Nam và 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cuộc đấu tranh gay go, 
gian khổ và phức tạp của nhân dân ta để củng cố hòa bình, thực 
hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, 
trước hết và căn bản là củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất 
bằng Tổng tuyển cử tự do, chống âm mưu của đế quốc Mỹ, phái 
thực dân Pháp phản Hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm tay sai 
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của chúng phá hoại hòa bình, chia cắt đất nước, nhất định sẽ 
thắng lợi hoàn toàn”1.

Kỳ họp thứ tư cũng như trong tất cả các kỳ họp và các hoạt 
động của mình, Quốc hội đều dành phần quan tâm đặc biệt tới 
cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam vì sự nghiệp hòa bình 
thống nhất Tổ quốc. Trong lời chào mừng Quốc hội, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã khẳng định: “Miền Nam là ruột thịt, xương máu của 
chúng ta. Miền Nam oanh liệt nêu cao ngọn cờ kháng chiến đầu 
tiên và đã chiến đấu anh dũng cho đến khi có lệnh ngừng bắn để 
thi hành Hiệp định Giơnevơ. Miền Nam một lòng một dạ trung 
thành với Tổ quốc, với dân tộc. Tất cả tâm hồn và nghị lực miền 
Nam hướng về miền Bắc, về Thủ đô, về Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, về Trung ương Đảng Lao động.

Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý 
chí sắt đá không gì lay chuyển nổi.

Phiên họp này lại nêu cao ý chí đó: quyết tâm đấu tranh và 
quyết tâm giành thắng lợi.

Từ phiên họp đầu tiên tại nơi này cách đây 9 năm, Quốc hội 
đã cùng Chính phủ và sát cánh với nhân dân, đoàn kết và chiến 
đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Quốc hội đã góp phần rất 
to lớn vào thắng lợi của kháng chiến. Thắng lợi ấy đã đưa đến lập 
lại hòa bình trên đất nước yêu quý của chúng ta.

Hôm nay, tại Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội lại họp để tiếp tục cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ của Tổ quốc”2.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ và Tiểu ban Ngoại giao 

1. Khóa họp thứ tư Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc 
hội Việt Nam xuất bản, 1955, tr. 315-316.

2. Khóa họp thứ tư Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc 
hội Việt Nam xuất bản, 1955, tr. 26.
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về hiệp định đình chiến, Quốc hội đã ra quyết nghị về vấn đề hiệp 
định đình chiến. Bản quyết nghị viết:

“Quốc hội tỏ rõ ý chí của toàn dân kiên quyết thi hành triệt 
để Hiệp định Giơnevơ, ủng hộ đường lối thi hành đúng đắn Hiệp 
định Giơnevơ.

Quốc hội tỏ lòng căm phẫn và tố cáo trước nhân dân thế 
giới những tội ác của đế quốc Mỹ, phái thực dân Pháp phản 
Hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm phá hoại việc thi hành Hiệp 
định Giơnevơ, uy hiếp hòa bình ở Đông Dương, ở Đông Nam Á 
và thế giới.

Quốc hội kêu gọi toàn dân từ Bắc đến Nam đoàn kết chặt chẽ 
và rộng rãi xung quanh Hồ Chủ tịch, kiên quyết phấn đấu cho 
hòa bình và thống nhất”1.

Cùng với cuộc đấu tranh để thống nhất đất nước, công cuộc 
khôi phục kinh tế, củng cố và xây dựng miền Bắc vững mạnh 
được coi là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự nghiệp cách 
mạng của cả nước.

Để xây dựng và củng cố miền Bắc, một nhiệm vụ hết sức to 
lớn và nặng nề được Quốc hội đặc biệt quan tâm là việc khôi phục, 
xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa, ổn định và cải thiện đời 
sống của các tầng lớp lao động ở nông thôn và thành thị. Quốc 
hội khẳng định nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi 
phục nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, 
làm giảm bớt đời sống khó khăn của nhân dân là phù hợp với 
hoàn cảnh cụ thể của đất nước, và theo phương châm: khôi phục 
và phát triển nông nghiệp, khôi phục công nghiệp, điều chỉnh 
thương nghiệp đều hướng về phục vụ dân sinh, phục vụ cho sản 

1. Khóa họp thứ tư Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc 
hội Việt Nam xuất bản, 1955, tr. 129.
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xuất của nhân dân và công cuộc kiến thiết nước nhà. Khôi phục 
và phát triển kinh tế được coi là nền tảng của toàn bộ công tác 
củng cố miền Bắc, bởi vì chỉ trên cơ sở nền kinh tế được khôi phục 
và phát triển, chúng ta mới củng cố được miền Bắc về mọi mặt: 
chính trị, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, ngoại giao. Vì thế, ngay 
sau khi hòa bình vừa lập lại, việc khôi phục kinh tế đã được triển 
khai, có những việc bắt tay ngay sau khi tiếng súng vừa ngừng 
nổ như làm lại đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, xây dựng 
lại các công trình thủy lợi bị tàn phá trong chiến tranh. Sau khi 
tiếp quản Hà Nội và phần lớn vùng đồng bằng Bắc Bộ, việc khôi 
phục kinh tế đã được mở rộng và tiến hành trên quy mô lớn. Đầu 
năm 1955, Chính phủ đã đề ra chương trình hai năm khôi phục 
kinh tế mà những nét lớn đã được kỳ họp thứ tư của Quốc hội 
thông qua. Chương trình kinh tế đó của Chính phủ được Quốc 
hội thông qua tại kỳ họp thứ năm. Quốc hội nhấn mạnh: “Nhiệm 
vụ chung của việc khôi phục kinh tế là dựa vào sức lực của nhân 
dân ta, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của các nước bạn - sức ta là 
chính - nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp kết hợp chặt chẽ 
với cải cách ruộng đất; khôi phục và phát triển sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp, tiểu công nghiệp và công nghiệp; khôi phục thương 
nghiệp và bình ổn vật giá; củng cố nền tài chính quốc gia; khôi 
phục giao thông vận tải”1.

Song song với nhiệm vụ khôi phục kinh tế, phát triển văn 
hóa, nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân là 
một trong những vấn đề được Quốc hội quan tâm đặc biệt. Báo 
cáo của Chính phủ trước Quốc hội khẳng định: “... Củng cố quốc 
phòng, củng cố quân đội nhân dân là một nhiệm vụ rất quan 
trọng của Chính phủ và của nhân dân nước Việt Nam Dân chủ 

1. Khóa họp thứ năm Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1956, tr. 156.
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Cộng hòa. Những ý nghĩ vì hòa bình đã trở lại mà coi nhẹ nhiệm 
vụ ấy đều hoàn toàn sai lầm.

... Hiện nay nhiệm vụ của quân đội nhân dân rất nặng nề: 
bảo vệ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biên cương, đảm bảo 
trật tự và an ninh chung. Quân đội nhân dân cũng là một đội 
công tác, bất cứ ở đâu, lúc nào, đều vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ 
Chính phủ và nhân dân, khôi phục kinh tế, tiếp quản vùng mới 
giải phóng, v.v..

Trong lúc kháng chiến, nhân dân và Chính phủ quý mến và 
ra sức săn sóc bộ đội, bây giờ và sau này, nhân dân và Chính phủ 
luôn phải làm việc đó. Phải tuyên truyền, giáo dục nhân dân 
thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội, ưu đãi thương binh, gia đình 
liệt sĩ, gia đình bộ đội. Đồng thời phải giáo dục bộ đội yêu thương 
nhân dân, một lòng trung thành với Tổ quốc, làm đúng chính 
sách của Đảng và Chính phủ, tôn trọng và tuân theo pháp luật 
của Chính phủ”1. Quốc hội đã thông qua chính sách “củng cố quốc 
phòng, củng cố quân đội” do Chính phủ đề ra nhằm xây dựng 
quân đội tiến dần lên theo hướng chính quy hiện đại.

Về vấn đề tôn giáo, nghị quyết của Quốc hội đề ra 6 nguyên 
tắc nhằm bảo đảm tự do tín ngưỡng:

1. Mọi công dân của nước Việt Nam đều được quyền tự do tín 
ngưỡng, tự do thờ cúng. Các nhà tu hành được quyền tự do giảng 
đạo ở trong các cơ quan tôn giáo. Sách báo, tài liệu về tôn giáo 
được xuất bản theo đúng luật lệ của Chính phủ.

2. Các nhà tu hành, các tín đồ đều được hưởng mọi quyền lợi 
và phải làm nghĩa vụ người công dân Việt Nam, song có châm 
chước thích đáng về mặt thi hành nghĩa vụ người công dân để cho 
các nhà tu hành có điều kiện làm nghề tôn giáo.

3. Các nhà thờ, chùa, thánh thất được tôn trọng và bảo vệ.

1. Khóa họp thứ năm Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1956, tr. 56.
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4. Các cơ quan giáo lý, văn hóa, xã hội, các tổ chức công thương 
nghiệp của tôn giáo được bảo hộ.

5. Khi thi hành Luật cải cách ruộng đất, các tôn giáo sẽ có sự 
chiếu cố.

6. Những kẻ mượn danh nghĩa hoặc vin cớ tôn giáo để phá 
hoại hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phá hoại đoàn kết, 
ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân, xâm phạm đến tự do tín 
ngưỡng của người khác hoặc làm trái pháp luật sẽ bị trừng trị.

Dựa trên 6 nguyên tắc đó, ngày 14-5-1955, Chính phủ ban 
hành Sắc lệnh số 234/SL về chính sách tôn giáo. Đến tháng 
8-1955, Phủ Thủ tướng ra Nghị định số 566/TTg thành lập các 
ban tôn giáo ở trung ương, khu và tỉnh.

Việt Nam là một nước có nhiều dân tộc. Một chính sách dân 
tộc đúng đã trở thành vấn đề trọng yếu trong toàn bộ chính sách 
nội trị của Chính phủ. Báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính 
sách dân tộc trong kháng chiến và chính sách khu vực tự trị do 
Lê Văn Lương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trình bày đã đề nghị Quốc 
hội quyết định chính sách lập các khu tự trị của các dân tộc thiểu 
số. Ngày 25-3-1955, Quốc hội đã quyết định thông qua chính 
sách khu vực tự trị của các dân tộc do Chính phủ đề ra. Trên 
cơ sở đó, ngày 29-4-1955, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh số 
229/SL về chính sách dân tộc và Sắc lệnh số 230/SL quy định việc 
thành lập Khu tự trị Thái - Mèo (Tây Bắc). Khu tự trị Tây Bắc 
được thành lập gồm 16 châu: Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn, 
Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Văn Chấn, Than Uyên, 
Phong Thổ, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Điện Biên Phủ, Mường Lay, 
Mường Tè và Sình Hồ. Tiếp đến ngày 1-7-1956, Chính phủ ban 
hành Sắc lệnh số 268/SL quy định việc thành lập Khu tự trị Việt 
Bắc. Khu tự trị Việt Bắc gồm 5 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc 
Cạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên.



163

Chương III: QUỐC HỘI NƯỚC VNDCCH TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU...

Thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất, tạo điều kiện đẩy 
mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, yêu cầu trước mắt là hoàn 
thành cải cách ruộng đất. Đến tháng 3-1955, đã thực hiện được 7 
đợt giảm tô trong phạm vi 1.352 xã thuộc 19 tỉnh trên miền Bắc 
gồm 5,7 triệu nhân khẩu; cải cách ruộng đất đang ở đợt 3, cả ba 
đợt cải cách ruộng đất đã diễn ra trong phạm vi 735 xã thuộc 7 
tỉnh gồm 1,5 triệu nhân khẩu. Như vậy, kế hoạch giảm tô mới 
thực hiện được khoảng 40% số xã và cải cách ruộng đất mới đạt 
khoảng 20% số xã ở đồng bằng và trung du.

Tiếp tục thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất trong tình 
hình kháng chiến đã kết thúc, đất nước tạm thời chia làm hai 
miền, nên Chính phủ đã sửa đổi và bổ sung một số chính sách. Tại 
kỳ họp thứ tư Quốc hội thông qua nghị quyết tán thành những 
điều bổ sung về cải cách ruộng đất của Chính phủ nhằm đặt cơ 
sở pháp lý cho việc triển khai cải cách ruộng đất trên quy mô lớn 
ở miền Bắc trong điều kiện mới. Những điểm bổ sung đó là: dùng 
hình thức tòa án thay cho những cuộc đại hội đấu tranh của nông 
dân, thu hẹp diện trưng thu, mở rộng diện trưng mua, quy định 
việc hiến ruộng, chiếu cố những địa chủ kháng chiến và gia đình 
địa chủ có con đi bộ đội, cán bộ, viên chức cách mạng, chiếu cố các 
nhà công thương kiêm địa chủ và những người tu hành.

Quốc hội cũng bày tỏ tín nhiệm Ban Thường trực Quốc hội 
cũ và bổ sung thêm 3 ủy viên mới là đại biểu miền Nam. Ban 
Thường trực Quốc hội gồm:

Trưởng ban:  Bùi Bằng Đoàn
Phó Trưởng ban:  Tôn Đức Thắng
    Tôn Quang Phiệt
Ủy viên chính thức:  Trần Văn Cung
    Dương Đức Hiền 
    Hoàng Văn Hoan 
    Nguyễn Văn Hưởng 
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    Lê Tư Lành 
    Trần Huy Liệu 
    YNgông Niê Kđam 
    Cao Triều Phát 
    Nguyễn Đình Thi 
    Trần Tấn Thọ 
    Nguyễn Trí
    Nguyễn Thị Thục Viên 
    Lê Thị Xuyến
Kỳ họp thứ năm của Quốc hội tiến hành từ ngày 15 đến ngày 

20-9-1955. Tham dự có 211 đại biểu. Kỳ họp này diễn ra trong 
hoàn cảnh miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng. Cuộc vận động 
giảm tô và cải cách ruộng đất đang mở rộng vào vùng mới giải 
phóng, việc khôi phục kinh tế đang được đẩy mạnh, ở miền Nam, 
chính quyền Ngô Đình Diệm đã công khai tuyên bố từ chối hiệp 
thương Tổng tuyển cử tự do, thống nhất đất nước. Chúng tiếp 
tục thi hành chính sách độc tài, phát xít dã man. Việc thi hành 
Hiệp định Giơnevơ chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ giải quyết 
vấn đề chính trị, đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước bằng 
Tổng tuyển cử tự do. Ngày 6-6-1955, Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã tuyên bố “sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương 
với những nhà đương cục có thẩm quyền ở miền Nam bắt đầu 
từ ngày 20-7-1955 để bàn về vấn đề tổ chức Tổng tuyển cử tự 
do trong toàn quốc vào tháng 7-1956”. Ngày 19-7-1955, Chủ 
tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiêm Thủ tướng Chính 
phủ đã gửi công hàm cho Quốc trưởng và Thủ tướng Chính phủ 
miền Nam Việt Nam đặt vấn đề hiệp thương một cách thiết thực: 
“Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chúng tôi đề nghị cùng 
các ông cử đại biểu để cùng đại biểu chúng tôi mở hội nghị hiệp 
thương bắt đầu từ ngày 20-7-1955 như đã định trong Hiệp định 
Giơnevơ, tại một địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam do hai bên 
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cùng thỏa thuận, để cùng nhau bàn về vấn đề thống nhất nước 
nhà bằng Tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc”.

Kỳ họp thứ năm của Quốc hội đã:
“1. Vạch ra đường lối, phương châm phấn đấu để thi hành 

Hiệp định Giơnevơ, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc 
lập và dân chủ, theo phương pháp hòa bình. 

2. Vạch ra những đường lối, phương châm khôi phục kinh tế 
để củng cố miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh 
của toàn dân, để cùng cố hòa bình và thực hiện thống nhất đất 
nước”1.

Quốc hội đã tố cáo và lên án những hành động phá hoại Hiệp 
định Giơnevơ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đòi các nước có 
liên quan phải tôn trọng và bảo đảm việc thi hành nghiêm chỉnh 
Hiệp định Giơnevơ. Nghị quyết của Quốc hội xác định:

“Hiện nay, tình hình chính trị và xã hội ở miền Bắc và miền 
Nam khác nhau. Muốn thực hiện một cách thuận lợi việc thống 
nhất Tổ quốc, phải chiếu cố đến lợi ích và nguyện vọng chính 
đáng của các tầng lớp nhân dân, dùng cách hiệp thương đi đến 
tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thực hiện thống nhất.

Dựa trên bản Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Chính phủ đã vạch rõ đường lối đại đoàn kết toàn dân để cùng 
nhau đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập 
và dân chủ bằng phương pháp hòa bình.

Cuộc tổng tuyển cử tự do để thống nhất nước nhà sẽ tiến 
hành trong toàn quốc theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực 
tiếp và bí mật. Mục đích của cuộc tổng tuyển cử tự do này là bầu 
một Quốc hội thống nhất để cử một Chính phủ liên hợp duy nhất 
cho toàn nước Việt Nam. Việc thành lập Chính phủ liên hợp sẽ 

1. Khóa họp thứ năm Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1956, tr. 18.
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tăng cường đoàn kết giữa các đảng phái, các tầng lớp, các dân 
tộc, các miền trên toàn cõi Việt Nam. Để chiếu cố tình hình khác 
nhau giữa hai miền, địa phương có quyền ra những luật lệ địa 
phương thích hợp với đặc điểm của địa phương và không trái với 
pháp luật chung của Nhà nước”1.

Bản nghị quyết nhấn mạnh: “Nhân dân ta bước vào một thời 
kỳ đấu tranh mới, rất gay go, gian khổ, phức tạp nhưng nhân 
dân ta nhất định sẽ thắng lợi, cũng như chúng ta đã thắng lợi 
trong cuộc kháng chiến 8, 9 năm qua. Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa kêu gọi nhân dân miền Bắc hãy ra sức đẩy 
mạnh củng cố miền Bắc về mọi mặt. Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa kêu gọi đồng bào miền Nam hãy đoàn kết đấu 
tranh chặt chẽ và rộng rãi trong Mặt trận Tổ quốc nhằm giữ gìn 
quyền lợi hằng ngày của mình và giành hòa bình, thống nhất 
cho Tổ quốc”2.

Quốc hội đã quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy nhà 
nước, Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội đã 
thông qua quyết định mở rộng và bổ sung Chính phủ: Phó Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng được cử làm Thủ tướng Chính phủ, và 
hai Phó Thủ tướng: Phan Kế Toại kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Võ 
Nguyên Giáp kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương 
chia làm hai bộ: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp; Bộ Giao 
thông công chính chia làm hai bộ: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ 
Thủy lợi và Kiến trúc. Đặt thêm Bộ Cứu tế. Bộ Tuyên truyền đổi 
là Bộ Văn hóa và cử Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

Với quyết định mở rộng và bổ sung Chính phủ của Quốc hội 
(20-9-1955), thành phần Chính phủ gồm có: 

1, 2. Khóa họp thứ năm Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1956, tr.156.
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Chủ tịch:    Hồ Chí Minh
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao:   Phạm Văn Đồng
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ:   Phan Kế Toại
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng:   Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Công an:  Trần Quốc Hoàn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục:  Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
và Bưu điện:   Nguyễn Văn Trân
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi 
và Kiến trúc:   Trần Đăng Khoa
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp: Lê Thanh Nghị
Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp: Phan Anh
Bộ trưởng Bộ Y tế:  Hoàng Tích Trí
Bộ trưởng Bộ Lao động: Nguyễn Văn Tạo
Bộ trưởng Bộ Tư pháp:  Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng Bộ Văn hóa:  Hoàng Minh Giám
Bộ trưởng Bộ Thương binh: Vũ Đình Tụng
Bộ trưởng Bộ Cứu tế:  Nguyễn Xiển
Bộ trưởng Bộ Nông lâm: Nghiêm Xuân Yêm
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng: Phạm Hùng
Về Quốc kỳ, Quốc hội quyết định vẫn giữ nguyên lá cờ đỏ sao 

vàng lịch sử như Sắc lệnh ngày 5-9-1945 của Chính phủ lâm thời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và quyết định của Quốc hội 
kỳ họp thứ hai trước đây, nhưng mũi ngôi sao thon lại, năm góc 
thẳng đều nhau trông đẹp hơn, khỏe hơn so với những cánh sao 
góc rộng. Cũng như Quốc kỳ, để tôn trọng tính chất lịch sử, Quốc 
ca vẫn là bài “Tiến quân ca”, giữ nguyên phần nhạc chỉ sửa lại 
phần lời cho phù hợp.

Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, vẫn chưa có 
Quốc huy.
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Cụ Tôn Đức Thắng được Quốc hội bầu làm Trưởng ban  
Thường trực Quốc hội tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa I,  

ngày 20-9-1955.
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LỜI
TIẾN QUÂN CA

(Được Quốc hội sửa đổi và thông qua tháng 9-1955)*
Đoạn 1:

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, 
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, 
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca,
Đường vinh quang xây xác quân thù, 
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu 
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, 
Tiến mau ra sa trường , 
Tiến lên! Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta vững bền.

Đoạn 2:
Đoàn quân Việt Nam đi ,
Sao vàng phấp phới,
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than,
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
Đứng đều lên gông xích ta đập tan,
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường
Tiến lên! Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta vững bền.

____________
* Những chữ in đậm nghiêng là những chữ đã sửa tháng 9-1955.
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Ông Phạm Văn Đồng được kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa I cử làm  
Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ngày 20-9-1955.
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Vì vậy, cần phải có Quốc huy để tượng trưng cho nước. Sau 
khi cân nhắc nhiều mẫu, Quốc hội đã nhất trí chọn mẫu Quốc 
huy do Chính phủ đệ trình. Quốc huy hình tròn: nền đỏ sao vàng 
là tượng trưng cho lịch sử cách mạng và tiền đồ sán lạn của dân 
tộc cũng như cho chính thể dân chủ cộng hòa; bông lúa vàng bao 
quanh tượng trưng cho nông nghiệp; bánh xe tượng trưng cho 
công nghiệp.

Quốc hội bầu Cụ Tôn Đức Thắng làm Trưởng ban Thường 
trực Quốc hội thay Cụ Bùi Bằng Đoàn đã từ trần ngày 13-4-
1955. Cụ Bùi Bằng Đoàn là một thân sĩ, đại biểu Hà Đông được 
bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội. Trong mấy năm bị 
ốm nặng, cụ vẫn cố gắng góp phần vào công việc của Quốc hội, 
làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội diễn ra từ ngày 29-12-1956 đến 
ngày 25-1-1957, có 230 đại biểu về dự họp. Đây là kỳ họp dài 
nhất của Quốc hội khóa I và diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. 
Cải cách ruộng đất đã hoàn thành căn bản ở các vùng đồng bằng, 
trung du và đã thu được những thắng lợi quan trọng. Tuy nhiên, 
cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức đã phạm những sai lầm 
nghiêm trọng và kéo dài. Những sai lầm này diễn ra trong bối 
cảnh một số vụ biến động chính trị nảy sinh ở một vài nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu đã gây thêm những xao xuyến trong nhân 
dân. Vì vậy, kỳ họp này của Quốc hội nhằm “kiểm điểm công tác 
nội trị và ngoại giao của Chính phủ trong năm qua, xác định các 
thành tích đã đạt được, phê phán các sai lầm và thiếu sót, nhận 
định tình hình trong nước và thế giới, để quyết định các đường 
lối và chủ trương mới”1.

Quốc hội một lần nữa khẳng định lập trường của nhân dân 
và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kiên quyết 

1. Khóa họp thứ sáu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1957, tr.170.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh xúc động khi nhắc đến sự hy sinh của đồng bào 
miền Nam tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa I, tháng 12-1956.
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nêu cao ngọn cờ hòa bình thống nhất, tiếp tục cuộc đấu tranh để 
thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, dân chủ bằng 
phương pháp hòa bình, và coi đó là cuộc đấu tranh lâu dài, gian 
khổ nhưng nhất định thắng lợi. Quốc hội nhất trí các chủ trương 
của Chính phủ về tiếp tục củng cố miền Bắc, giữ vững và phát 
triển phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam, tranh thủ 
sự ủng hộ quốc tế, trước mắt là tăng cường đấu tranh để khôi 
phục và phát triển quan hệ bình thường giữa hai miền Nam - 
Bắc. Đồng thời, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tăng cường hơn 
nữa việc lãnh đạo về tư tưởng và tổ chức cho cuộc đấu tranh đó: 
tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền về đường lối đấu 
tranh thống nhất sâu rộng trong toàn dân hai miền Nam - Bắc, 
khắc phục những tư tưởng sai lầm như nôn nóng, chủ quan hoặc 
bàng quan, xây dựng và bổ sung các chính sách cụ thể, nhất là 
các chính sách về quan hệ hai miền Nam - Bắc, kiện toàn các 
cơ quan làm nhiệm vụ trên về cán bộ, phương tiện để làm trọn 
nhiệm vụ. Quốc hội nêu rõ: “Để đoàn kết toàn dân trên cơ sở bản 
Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa hoan nghênh mọi cố gắng, mọi cống hiến 
của tất cả những người Việt Nam yêu nước cho sự nghiệp thống 
nhất nước nhà; hoan nghênh mọi sự tiếp xúc, trao đổi ý kiến giữa 
các cá nhân, các đoàn thể ở miền Bắc, miền Nam, trong nước, 
ngoài nước, nhằm thống nhất hành động chống đế quốc Mỹ và 
bè lũ tay sai, phấn đấu cho một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”1.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày 30-5-1957, Hội 
đồng Chính phủ đã sáp nhập Ban Thống nhất và Ban Quan hệ 
Bắc - Nam thành Ban Thống nhất Trung ương để tăng cường và 
tập trung chỉ đạo đấu tranh.

1. Khóa họp thứ sáu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1957, tr.301.
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Quốc hội đã theo dõi từng bước cuộc đấu tranh anh dũng của 
đồng bào miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Quốc hội 
đã nhiều lần bày tỏ kịp thời thái độ của mình đối với diễn biến 
tình hình chính trị miền Nam như lên án chính sách đàn áp 
khung bố dã man của Mỹ - Diệm và ủng hộ đồng bào miền Nam 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng. Trên diễn đàn của tất cả 
các kỳ họp Quốc hội từ sau hòa bình, những báo cáo và tham 
luận về tình hình miền Nam và đấu tranh thống nhất Tổ quốc 
luôn luôn là tiếng nói xúc động sâu xa mạnh mẽ nhất. Quốc hội 
dành phần ưu ái quan tâm đặc biệt tới đồng bào, chiến sĩ và con 
em miền Nam tập kết ra Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho anh 
chị em về mọi mặt công tác, học tập, sinh hoạt để ngày càng tiến 
bộ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp củng cố miền Bắc. Đồng bào 
miền Nam chẳng những quan tâm tới những thành tựu của miền 
Bắc về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, thể hiện tính ưu 
việt của chế độ miền Bắc so với chế độ thực dân mới ở miền Nam, 
mà còn rất chú ý tới sự đóng góp của anh em miền Nam tập kết 
ra Bắc trong công cuộc kiến thiết miền Bắc. Miền Nam theo dõi 
công tác, sinh hoạt và bước trưởng thành của con em mình để đặt 
tin tưởng vào miền Bắc. Trên thực tế, anh chị em tập kết đã tích 
cực và có nhiều cống hiến xây dựng miền Bắc. Báo cáo của Chính 
phủ về tình hình đấu tranh thống nhất trước kỳ họp thứ bảy của 
Quốc hội đã nêu ra một vài con số cụ thể. Tính về số lượng thì có 
trên 6.000 cán bộ, công nhân viên quê ở miền Nam trong ngành 
công nghiệp tham gia phục hồi và phát triển các hệ thống nông 
giang và ngành vận tải thủy. Ở nhiều ngành công tác, thành 
phần lãnh đạo và kỹ thuật, anh chị em miền Nam chiếm một tỷ 
lệ quan trọng. Sự trưởng thành và đóng góp của anh chị em miền 
Nam tập kết đã thường xuyên được Quốc hội quan tâm theo dõi 
và động viên, khích lệ.

Đối với công tác cải cách ruộng đất, Quốc hội đã dành phần 
chú ý đặc biệt để đánh giá kết quả và sai lầm.
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Trước những sai lầm nghiêm trọng trong công tác thực hiện 
cải cách ruộng đất, nhất là các đợt 4 và 5, ngay từ tháng 9-1956, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ 10, 
nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm trong lãnh đạo, đã công 
khai tự phê bình trước toàn Đảng, toàn dân, vạch kế hoạch kiên 
quyết lãnh đạo sửa sai và đã xử lý kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo 
của Đảng giữ vai trò chủ yếu trong chỉ đạo cải cách ruộng đất.

Vào hạ tuần tháng 10-1956, Hội đồng Chính phủ họp dưới sự 
chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiểm điểm việc thi hành 
Luật cải cách ruộng đất và công tác chỉnh đốn tổ chức, quyết định 
những chính sách cụ thể để sửa chữa sai lầm. Hội đồng Chính 
phủ quyết định các ủy ban cải cách ruộng đất trung ương và địa 
phương không có quyền chỉ đạo mà chỉ là những cơ quan nghiên 
cứu trực thuộc chính quyền các cấp, quyết định bãi bỏ các tòa 
án nhân dân đặc biệt; quyết định kỷ luật những cán bộ trực tiếp 
chỉ đạo cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức đã phạm sai lầm 
nghiêm trọng1.

Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ sáu của Quốc hội do 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày ngày 2-1-1957, kiểm điểm 
về công tác cải cách ruộng đất đã nêu rõ: cải cách ruộng đất ở 
miền Bắc đã căn bản hoàn thành, giai cấp địa chủ đã căn bản bị 
đánh đổ, chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất bị xóa bỏ. Nông 
dân đã làm chủ nông thôn, nguyện vọng lâu đời của người nông 
dân là người cày có ruộng đã được thực hiện. Sức sản xuất ở nông 
thôn đã được giải phóng, đời sống nhân dân bước đầu đã được 
cải thiện, mở đường cho việc phát triển công thương nghiệp, góp 

1. Cách chức Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Cải cách 
ruộng đất Trung ương và buộc từ chức Thứ trưởng Bộ Nông lâm Hồ Viết 
Thắng; chấp nhận đơn xin từ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ nhiệm 
Phòng Nội chính Phủ Thủ tướng Lê Văn Lương. Đối với các cán bộ khác bị 
sai lầm thì kiểm thảo và giáo dục là chính.
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phần quan trọng vào công cuộc củng cố miền Bắc, phát triển kinh 
tế và văn hóa. Đó là những thành tích căn bản.

Đồng thời báo cáo của Chính phủ cũng kiểm điểm những sai 
lầm nghiêm trọng phạm phải trong quá trình thực hiện cải cách 
ruộng đất. Trước hết đó là những sai lầm trong việc chấp hành 
đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ ở nông thôn. Từ 
đó dẫn đến những sai làm trong việc phân định thành phần, đưa 
nhiều nông dân lao động lên địa chủ. Ngay trong nông dân, việc 
phân định thành phần cũng có nhiều trường hợp không đúng, 
làm cho nhiều trung nông bị đả kích, thậm chí một số bần cố 
nông cũng bị xử lý sai. Đối với phú nông thì không liên hiệp mà 
là cô lập bao vây, đối xử gần như địa chủ. Đối với địa chủ thì thiếu 
sự phân biệt đối đãi, không chiếu cố đúng mức địa chủ kháng 
chiến, gia đình địa chủ có con em đi bộ đội, làm cán bộ, gia đình 
địa chủ có công với cách mạng. Việc chấp hành chính sách tôn 
giáo và chính sách dân tộc trong cải cách ruộng đất cũng phạm 
phải nhiều thiếu sót, sai lầm. Đặc biệt nghiêm trọng là sai lầm 
trong việc chấp hành “đánh địch” và công tác chỉnh đốn tổ chức; 
không tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
chính sách đoàn kết của Mặt trận, dẫn đến đánh tràn lan, đánh 
vào địch đồng thời cũng đánh cả vào ta, dùng truy bức, bắt bớ, xử 
trí khiến một số người vô tội bị thiệt mạng.

Những sai lầm trên có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ 
quan và nguồn gốc sâu xa, trong đó có những vấn đề cơ bản như 
chưa nhận thức đầy đủ những đặc điểm của xã hội nước ta, mối 
quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. Đó là những 
sai lầm trong tư tưởng chỉ đạo, tả khuynh, áp dụng máy móc 
những kinh nghiệm nước ngoài. Việc tổ chức thực hiện đã có 
những thiếu sót rất nghiêm trọng. Các cơ quan cải cách ruộng đất 
tổ chức thành một hệ thống riêng từ trên xuống dưới với những 
quyền hạn quá rộng, vượt ra ngoài pháp luật của Nhà nước. Hiện 
tượng độc đoán, chuyên quyền đã trở nên trầm trọng, chủ quan, 
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tự mãn, trấn áp, xử lý bừa bãi, đàn áp ý kiến và thúc ép làm theo 
ý mình; quan liêu, thoát ly thực tế, không lắng nghe ý kiến quần 
chúng, không quan tâm đến lợi ích quần chúng, thiếu kiểm tra 
đúng đắn kịp thời, buông lỏng lãnh đạo, theo đuôi quần chúng 
nên càng làm cho những sai lầm kéo dài, mãi tới khi trầm trọng 
mới được phát hiện. Báo cáo của Chính phủ viết:

“Những sai lầm nghiêm trọng ấy đã gây thiệt hại cho chúng 
ta, đau thương cho đồng bào về tính mệnh, tài sản, tinh thần, 
tình cảm, gây tình hình căng thẳng ở nông thôn, ảnh hưởng đến 
tinh thần đoàn kết, tinh thần phấn khởi sản xuất và lòng tin 
tưởng của nhân dân.

Trước những sai lầm nghiêm trọng đã phạm trong công tác 
cải cách ruộng đất, trước những hậu quả của sai lầm ấy, Chính 
phủ vô cùng thông cảm với mọi nỗi đau xót và lo lắng của đồng 
bào, thành khẩn nhận trách nhiệm của mình với đồng bào”1.

Sau khi nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm thiếu sót, 
Chính phủ đã đề ra một kế hoạch sửa chữa sai lầm gồm ba bước 
cụ thể, với tinh thần kiên quyết, khẩn trương, thận trọng, từng 
bước có trọng điểm, có kế hoạch chu đáo, có lãnh đạo chặt chẽ và 
cảnh giác trước sự phá hoại của địch.

Quốc hội đã nghe và thảo luận nội dung báo cáo trên của 
Chính phủ. Cuộc thảo luận diễn ra rất sôi nổi, nhiều khi căng 
thẳng nhưng chân tình xây dựng và đầy tinh thần trách nhiệm 
trước nhân dân. Quốc hội đã nhất trí ra Nghị quyết về công tác 
cải cách ruộng đất, tán thành đánh giá của Chính phủ về thành 
tích và khuyết điểm sai lầm trong cải cách ruộng đất và những 
biện pháp sửa sai. Đồng thời Quốc hội đồng ý với Chính phủ thi 
hành kỷ luật một số cán bộ có trách nhiệm chính trong việc phạm 
sai lầm này.

1. Khóa họp thứ sáu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1957, tr.199.
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Về phần mình, với tư cách là cơ quan lập pháp, Quốc hội đã 
khẳng định “Luật cải cách ruộng đất và các chính sách bổ sung 
mà Quốc hội đã thông qua căn bản là chính xác”. Những sai lầm 
và thiếu sót nêu trên hoàn toàn xa lạ với luật pháp và chính sách 
của Nhà nước xét cả về mặt mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm 
tiến hành và những nguyên tắc cơ bản đề ra trong giảm tô và cải 
cách ruộng đất.

Nghị quyết của Quốc hội đã chỉ rõ những sai lầm nghiêm 
trọng của cuộc vận động cải cách ruộng đất là “trái với một số 
điều đã ghi trong Luật cải cách ruộng đất mà Quốc hội đã thông 
qua, trái với chế độ pháp trị dân chủ của Nhà nước, với chính 
sách của Mặt trận Tổ quốc”1.

Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
và Ban Thường trực Quốc hội với tư cách là cơ quan thường vụ 
của Quốc hội, còn có quyền giám sát việc thi hành luật pháp, xét 
và đề ra để Chính phủ sửa đổi hoặc hủy bỏ những sắc lệnh, nghị 
định không phù hợp. Nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội và 
nhân dân về sai lầm trong giảm tô và cải cách ruộng đất đã sớm 
được phản ánh lên Quốc hội. Song, Ban Thường trực Quốc hội đã 
không đi sát nhân dân, tìm hiểu nguyên nhân, không kịp thời 
góp ý kiến với Chính phủ để việc sửa chữa được thực hiện sớm. 
Đứng về mặt này mà xét, Quốc hội và Ban Thường trực Quốc hội 
cũng chịu một phần trách nhiệm về những sai lầm kéo dài và 
trầm trọng trên đây. Ban Thường trực Quốc hội đã kiểm điểm, 
tự phê bình và nhận phần trách nhiệm của mình trước Quốc hội, 
trước nhân dân.

Nghị quyết trên của Quốc hội thể hiện quyết tâm cao của 
Nhà nước trong việc sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất.

1. Công báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, số 19, năm 1957.
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Nhiệm vụ sửa chữa sai lầm cải cách ruộng đất và chỉnh đốn 
tổ chức đã được tiến hành khẩn trương và thận trọng, từng bước 
có trọng điểm.

Nhân dân, cán bộ, đảng viên cũng như các đại biểu Quốc hội 
bị xử lý oan, bị xâm phạm danh dự, tài sản trong cải cách ruộng 
đất và chấn chỉnh tổ chức đã thể hiện tinh thần yêu nước và thái 
độ xây dựng, đặt lợi ích của nhân dân, của cách mạng lên trên 
hết. Và từ khi được trả lại tự do và danh dự, phần lớn đã tham 
gia ngay vào việc sửa sai, góp phần ổn định nông thôn và lòng 
dân, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán 
bộ mới.

Riêng đối với trường hợp một số đại biểu Quốc hội bị xử lý 
sai trong cải cách ruộng đất, ngày 20-9-1956, Ban Thường trực 
Quốc hội đã cùng Thủ tướng Chính phủ thành lập một Ban điều 
tra gồm năm người do Ủy viên Thường trực Quốc hội Trần Huy 
Liệu làm Trưởng ban, có nhiệm vụ xem xét vấn đề này và báo cáo 
trước kỳ họp cuối năm 1956 của Quốc hội. Sau khi nghiêm túc 
điều tra, sáu đại biểu Quốc hội bị bắt giam và xử lý trong cải cách 
ruộng đất, đã được trả lại tự do, danh dự, tài sản và công quyền1.

Sự thành khẩn và nghiêm khắc thừa nhận sai lầm đã thể 
hiện tinh thần trách nhiệm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ 
trước nhân dân, làm cho nhân dân yên tâm, tin tưởng, đồng tình 
và ủng hộ chính sách sửa sai của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó mà 
kế hoạch sửa sai đã nhanh chóng được hoàn thành tốt.

Quốc hội đã thảo luận đánh giá toàn bộ các hoạt động nội trị, 
ngoại giao của Chính phủ và kết luận: “Nhìn chung thì thành 
tích là chủ yếu, là căn bản và nhất định ngày càng được phát huy 
thêm; sai lầm khuyết điểm là bộ phận, là tạm thời, nhất định 
khắc phục được và hiện đang được khắc phục. Quốc hội nhất trí 

1. Trong số sáu đại biểu đó có một đại biểu tỉnh Tuyên Quang, một đại 
biểu tỉnh Vĩnh Yên, một đại biểu tỉnh Thái Bình, một đại biểu tỉnh Thanh 
Hóa, một đại biểu tỉnh Nghệ An, một đại biểu tỉnh Hà Tĩnh.
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quyết nghị nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn tín nhiệm Chính 
phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo”1.

Việc xây đựng một hệ thống pháp luật nhằm thực hiện quyền 
dân chủ cho nhân dân và đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước 
trên quy mô ngày càng lớn đã trở thành yêu cầu bức thiết.

Do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do hoàn cảnh chiến tranh, 
việc xây dựng luật pháp của Nhà nước ta còn rất chậm trễ. Cho 
đến kỳ họp thứ sáu, trải qua hơn 10 năm hoạt động, ngoài bản 
Hiến pháp năm 1946, Quốc hội chỉ thông qua dự án Luật lao 
động (11-1946) và Luật cải cách ruộng đất (12-1953).

Dưới chế độ dân chủ cộng hòa, quyền tự do, dân chủ của nhân 
dân Việt Nam đã dần dần được nâng cao. Nhưng vì hoàn cảnh 
chiến tranh, một số quyền bị hạn chế như quyền ứng cử, bầu cử 
vào các cơ quan chính quyền địa phương, quyền tự do thân thể... 
Giờ đây, trong điều kiện hòa bình, những biện pháp đặc biệt của 
thời kỳ kháng chiến cần được sửa đổi. Hơn nữa, các sắc lệnh đã 
ban hành về các quyền tự do, dân chủ, có chỗ không còn phù 
hợp, có chỗ cần phải thống nhất lại thành một đạo luật để việc 
áp dụng được dễ dàng thuận lợi. Về hình thức cũng có nhiều luật 
không được xây dựng theo đúng các nguyên tắc pháp chế. Nhiều 
quy định cần phải do sắc lệnh đề ra thì lại để thông tư hay nghị 
định làm thay. Vì vậy, cùng với việc giáo dục cán bộ, nhân dân 
tôn trọng pháp luật, cần phải quy định bằng luật các quyền tự do, 
dân chủ của nhân dân. Kỳ họp thứ sáu đánh dấu bước phát triển 
mới trong chức năng lập pháp của Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua bốn luật: về quyền tự do hội họp; 
quyền lập hội; về bảo đảm quyền tự do thân thể và quyền bất 
khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân; về 
chế độ báo chí.

1. Khóa họp thứ sáu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1957, tr.34.
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Luật quy định quyền tự do hội họp có 10 điều. Luật khẳng 
định “Quyền tự do hội họp của nhân dân được tôn trọng và 
bảo đảm. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do hội họp” 
(Điều 1)1.

“Người nào lợi dụng quyền tự do hội họp để hoạt động trái 
pháp luật, chống lại chế độ, chống lại chính quyền dân chủ 
nhân dân, chia rẽ dân tộc, phá tình hữu nghị giữa nhân dân ta 
với nhân dân các nước, tuyên truyền chiến tranh, âm mưu phá 
hoại sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ, hành động có phương hại đến trật tự an ninh chung, 
hoặc đến thuần phong mỹ tục, sẽ bị truy tố trước tòa án và xử 
lý theo luật lệ hiện hành, và cuộc hội họp sẽ bị cấm hoặc bị giải 
tán” (Điều 7)2.

Luật quy định quyền lập hội có 12 điều ghi rõ: “Quyền lập hội 
của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Lập hội phải có mục 
đích chính đáng, phù hợp với lợi ích của nhân dân, có tác dụng 
đoàn kết nhân dân, để góp phần xây dựng chế độ dân chủ nhân 
dân của nước ta” (Điều 1). “Mọi người đều có quyền lập hội, trừ 
những người mất quyền công dân hoặc đang bị truy tố trước pháp 
luật. Mọi người có quyền tự do vào hội thành lập hợp pháp, và có 
quyền tự do ra hội” (Điều 2)3.

Luật bảo đảm quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm 
phạm đối với nhà ở, đồ vật và thư tín của nhân dân có 5 chương 
gồm 19 điều. Luật quy định: “Quyền tự do thân thể và quyền 
bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật và thư tín của nhân dân 
được tôn trọng và bảo đảm. Không ai được xâm phạm các quyền 
ấy” (Điều 1)4. Việc bắt giam người phạm đến pháp luật nhà nước, 
việc khám người, nhà ở, đồ vật, thư tín phải theo thủ tục quy 
định chặt chẽ.

1, 2, 3, 4. Khóa họp thứ sáu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Phủ Thủ tướng xuất bản, 1957, tr.389, 390.
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Các luật về bảo đảm tự do thân thể và các quyền tự do, dân 
chủ nói trên đã được phổ biến rộng rãi, góp phần làm cho cán 
bộ và nhân dân hiểu rõ chủ trương mở rộng và bảo đảm quyền 
dân chủ là phù hợp với lợi ích của Nhà nước và quyền lợi của 
nhân dân.

Luật về chế độ báo chí có 3 chương gồm 19 điều. Luật “bảo 
đảm quyền tự do ngôn luận của nhân dân trên báo chí và ngăn 
cấm những kẻ lợi dụng quyền ấy để làm phương hại đến công 
cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ của 
nước nhà” (Điều 1)1. “Báo chí dưới chế độ ta, bất kỳ là của một cơ 
quan chính quyền, đảng phái chính trị, đoàn thể nhân dân hoặc 
của tư nhân cũng đều là công cụ đấu tranh của nhân dân, phải 
phục vụ quyền lợi của Tổ quốc, của nhân dân, bảo vệ chế độ dân 
chủ nhân dân, ủng hộ chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” 
(Điều 2)2.

Quốc hội đã thảo luận và ra nghị quyết về các vấn đề kinh tế, 
tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, xây dựng quân đội, củng 
cố quốc phòng, đưa Quân đội nhân dân tiến dần lên chính quy và 
hiện đại, công tác dân tộc, ngoại giao, sửa đổi Hiến pháp, tổ chức 
Quốc hội, v.v..

Về việc sửa đổi Hiến pháp, nghị quyết của Quốc hội đã chỉ 
rõ: xã hội Việt Nam đã có những biến chuyển quan trọng, miền 
Bắc đang xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, từng bước tiến dần 
lên chủ nghĩa xã hội, cho nên Hiến pháp năm 1946 cần phải sửa 
đổi và bổ sung để phản ánh đúng thực tế xã hội, những thắng lợi 
của cách mạng và nêu rõ định hướng tiến lên của cách mạng. Vì 
vậy, Quốc hội đã tán thành đề nghị của Ban Thường trực về việc 
cần sửa đổi Hiến pháp 1946 và phải cử ra một ban phụ trách việc 
nghiên cứu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ngày 23-1-1957, Quốc 

1, 2. Khóa họp thứ sáu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Phủ Thủ tướng xuất bản, 1957, tr.387.
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hội đã bầu ra Ban sửa đổi Hiến pháp gồm 29 thành viên1 do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban.

Về tổ chức, Quốc hội quyết định sẽ tổ chức tuyển cử bổ sung 
để bầu một số đại biểu thay thế cho số đại biểu đã khuyết2, quy 
định về hoạt động của đại biểu Quốc hội là phải giữ sự liên hệ 
mật thiết với nhân dân ở các địa phương đã bầu ra mình hoặc 
là ở một nơi thuận lợi, quy định số lượng và quyền hạn của Ban 
Thường trực giữa hai kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội quy định giữa hai kỳ họp của Quốc hội, Ban Thường 
trực có nhiệm vụ và quyền:

- Triệu tập Quốc hội và giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội;
- Biểu quyết sắc luật do Chính phủ đề ra. Những sắc luật đó 

đều đem trình Quốc hội vào kỳ họp gần nhất. Những sắc luật 
được Quốc hội chuẩn y trở thành những đạo luật của Nhà nước;

- Xét và đề ra để Chính phủ sửa đổi hoặc hủy bỏ những sắc 
lệnh và nghị định không phù hợp với những đạo luật và sắc luật;

- Thỏa thuận với Chính phủ về cử người thay thế hoặc bổ 
sung bộ trưởng. Danh sách những bộ trưởng được cử sẽ đệ trình 
Quốc hội trong kỳ họp gần nhất;

- Thỏa thuận với Chính phủ về việc thi hành những hiệp ước 
ký với nước ngoài. Những hiệp ước này phải đưa trình Quốc hội 
trong kỳ họp gần nhất

Ban Thường trực Quốc hội có 15 ủy viên chính thức và ba ủy 

1. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Bạch, Phạm Văn Đồng, Đỗ Đức Dục, Hoàng 
Minh Giám, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan, Vũ Đình Hòe, Ung Văn 
Khiêm, Trần Huy Liệu, Lương Duyên Lạc, Lê Tư Lành, Trương Thị Mỹ, 
Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Tạo, Trương Tấn Phát, Nay Phin, Nguyễn Tri 
Phương, Ngô Thế Phúc, Lò Văn San, Tôn Đức Thắng, Xuân Thủy, Huỳnh 
Văn Tiểng, Hà Văn Tính, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Đinh Gia Trinh, Nguyễn 
Thị Thập, Trần Công Tường, Nguyễn Xiển.

2. Sau hơn mười năm hoạt động trong hoàn cảnh đấu tranh cách mạng 
và kháng chiến của dân tộc diễn ra quyết liệt, số đại biểu khuyết đã lên đến 
gần 1/3 tổng số đại biểu do quốc dân bầu tháng 1-1946.
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viên dự khuyết, gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư ký và 
các ủy viên. Các ủy viên trong Ban Thường trực Quốc hội không 
giữ chức vụ trong Chính phủ.

Quốc hội sẽ họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ; trong trường hợp 
cần thiết sẽ họp bất thường.

Về hoạt động của các đại biểu Quốc hội, bản nghị quyết kiến 
nghị giải quyết một số vấn đề cụ thể để các đại biểu làm tròn 
nhiệm vụ và nhấn mạnh các đại biểu Quốc hội phải giữ liên hệ 
với nhân dân địa phương đã bầu ra mình hay là một nơi thuận 
lợi với hoàn cảnh cư trú. Những chủ trương và biện pháp cụ thể 
về tổ chức trên đây đã giúp cho Ban Thường trực và các đại biểu 
Quốc hội hoạt động có kết quả, kịp thời và tăng cường được mối 
liên hệ với nhân dân.

Quốc hội đã bầu Ban Thường trực mới gồm:
Trưởng ban:   Tôn Đức Thắng
Phó Trưởng ban:  Tôn Quang Phiệt
Ủy viên Thư ký:  Trần Đình Tri
Ủy viên chính thức:  Hoàng Văn Hoan 
    Trần Huy Liệu 
    YNgông Niê Kđam 
    Xuân Thủy 
    Nguyễn Văn Hưởng 
    Dương Bạch Mai 
    Trần Mạnh Quỳ 
    Nguyễn Thị Thục Viên 
    Dương Đức Hiền 
    Lê Huy Vân 
    Bồ Xuân Luật 
    Hoàng Văn Đức
Ủy viên dự khuyết: Ngô Tử Hạ 
    Nguyễn Sơn Hà 
    Nông Văn Lạc
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Sau kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, Hội đồng Chính phủ đã 
đẩy mạnh công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và 
chỉnh đốn tổ chức. Kế hoạch khôi phục kinh tế, bước đầu phát 
triển văn hóa, ổn định đời sống nhân dân tiếp tục tiến triển tốt. 
Chính quyền, nền quốc phòng toàn dân, an ninh chính trị được 
củng cố. Các nghị quyết của Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 
sáu đã đẩy mạnh thêm một bước các sinh hoạt dân chủ của nhân 
dân, hướng dẫn đúng đắn các hoạt động của Nhà nước, tăng 
cường các hoạt động của Quốc hội. Về mặt lập pháp, Quốc hội quy 
định: các chính sách lớn của Nhà nước về mặt pháp lý phải được 
quy định bằng những đạo luật do Quốc hội biểu quyết. Khi Quốc 
hội chưa họp được thì phải được quy định bằng những sắc luật 
do Chính phủ đề nghị và Ban Thường trực Quốc hội biểu quyết. 
Các sắc luật đó phải được Quốc hội thông qua trong kỳ họp gần 
nhất. Vì vậy, biểu quyết các sắc luật của Chính phủ là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban Thường trực Quốc hội.

Tiểu ban Luật pháp của Ban Thường trực Quốc hội được 
thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu các dự án sắc luật, trao đổi 
với các cơ quan pháp chế của Chính phủ để có sự thống nhất ý 
kiến trước khi đưa ra Ban Thường trực Quốc hội thảo luận và 
biểu quyết. Ban Thường trực Quốc hội đã xem xét và biểu quyết 
bốn sắc luật để đệ trình tại kỳ họp thứ bảy sắp tới. Đó là Sắc luật 
cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế; Sắc luật về chế độ xuất 
bản; Sắc luật quy định những trường hợp phạm pháp quả tang 
và những trường hợp khẩn cấp được ghi ở Điều 4 đạo luật về tự 
do thân thể; Sắc luật quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban hành chính.

Ban Thường trực Quốc hội cũng thường xuyên theo dõi và 
nghiên cứu các sắc lệnh, nghị định của Chính phủ nhằm bảo 
đảm cho các văn bản ấy không trái với các đạo luật hiện hành; 
liên hệ, tiếp xúc với nhân dân, nhất là với cử tri của mình để báo 
cáo trước nhân dân về kết quả của kỳ họp, phổ biến nghị quyết 
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của Quốc hội; lắng nghe ý kiến của nhân dân, những khiếu tố 
của dân là một nhiệm vụ quan trọng của đại biểu Quốc hội. Liên 
hệ chặt chẽ với dân là một đặc tính thuộc về bản chất của Quốc 
hội của dân, do dân và vì dân. Sau kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, 
chỉ trong vòng một tháng đã có 180 đại biểu về tiếp xúc với nhân 
dân, tổ chức hơn 620 cuộc nói chuyện trước 60 vạn người từ trung 
ương đến địa phương, trong các xí nghiệp, nông trường, đơn vị 
bộ đội, trường học. Quốc hội đã cử các đoàn đại biểu về động 
viên nhân dân Mai Lâm chống lụt năm 1957 và nhân dân 14  
tỉnh chống hạn đầu năm 1958, v.v.. Ban Thường trực Quốc hội 
đã cử một số ủy viên thường trực và đại biểu gia nhập các phái 
đoàn Quốc hội, hay phái đoàn của Chính phủ, Mặt trận đi công 
tác ở các địa phương. Các đơn từ phản ánh tình hình, các yêu cầu 
khiếu nại của nhân dân gửi lên Ban Thường trực Quốc hội đã 
được Tiểu ban Dân nguyện nghiên cứu và tùy từng trường hợp 
phối hợp với các cơ quan Chính phủ giải quyết thích đáng. Ban 
Thường trực Quốc hội, qua công tác điều tra, căn cứ vào phản 
ánh của đại biểu Quốc hội và đơn từ của nhân dân, đã góp ý với 
Chính phủ để giải quyết tích cực và cụ thể. Mối quan hệ của Ban 
Thường trực Quốc hội và Chính phủ ngày càng chặt chẽ và tăng 
cường. Chính phủ hết sức coi trọng việc thực hiện chu đáo các 
nghị quyết của Quốc hội.

Đối với tham luận của các đại biểu đọc trước Quốc hội, các đề 
nghị và nhận xét của đại biểu Quốc hội phản ánh tình hình địa 
phương đều được các bộ, ban chú ý nghiên cứu khai thác. Nhiều 
đề nghị xác đáng được ghi vào trong chương trình hoạt động của 
các ngành. Trong mối quan hệ hằng ngày, Chính phủ và Ban 
Thường trực Quốc hội liên lạc với nhau mật thiết. Sau mỗi cuộc 
họp của Hội đồng Chính phủ, mỗi khi có những quyết định quan 
trọng, Chính phủ đều cử đại diện đến báo cáo trước hội nghị Ban 
Thường trực Quốc hội. Do đó, Ban Thường trực Qụốc hội có điều 
kiện góp ý vào những vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng của 
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đất nước. Ngoài ra, để Ban Thường trực Quốc hội theo dõi được 
tình hình chung, nắm được tình hình hoạt động của Chính phủ 
và cũng để Chính phủ biết được hoạt động của Ban Thường trực 
Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Phủ Thủ tướng và 
Văn phòng Ban Thường trực Quốc hội đã thường xuyên trao đổi 
tài liệu, tin tức, chương trình công tác. Mối quan hệ giữa Ban 
Thường trực Quốc hội và các đại biểu Quốc hội được tăng cường 
hơn thông qua việc liên hệ thường xuyên, trao đổi thư từ, cung 
cấp tài liệu, tổ chức gặp gỡ để các đại biểu hiểu rõ được tình hình 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, theo dõi được việc thi hành 
các nghị quyết của Quốc hội. Ngược lại, Ban Thường trực Quốc 
hội và Chính phủ cũng nắm vững hơn tình hình các địa phương, 
nguyện vọng của nhân dân và việc chấp hành các chủ trương, 
chính sách ở từng ngành, từng địa phương một cách cụ thể.

Về mặt kiện toàn tổ chức, Ban Thường trực Quốc hội đã quyết 
định tăng thêm số lượng các ủy viên chuyên trách, tăng cường 
các bộ phận giúp việc về hành chính và nghiên cứu của Ban. Ba 
tiểu ban nghiên cứu đã được thành lập: Tiểu ban Luật pháp phụ 
trách nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến công tác pháp luật, 
Tiểu ban Tuyển cử bổ sung phụ trách nghiên cứu việc chuẩn bị 
thực hiện nghị quyết tuyển cử bổ sung, Tiểu ban Dân nguyện 
phụ trách việc nghiên cứu các đơn từ, nguyện vọng, các ý kiến 
của nhân dân đề đạt lên Quốc hội. Mỗi tiêu ban đều có Ủy viên 
thường trực phụ trách và một số cán bộ giúp việc.

Nhờ kiện toàn tổ chức, nên Ban Thường trực Quốc hội bảo 
đảm tốt hơn các nhiệm vụ được Quốc hội giao phó.

Ban sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội quyết định thành lập 
ngày 23-1-1957 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban đã 
làm việc khẩn trương và thận trọng theo kế hoạch ba bước: Bước 
thứ nhất, nghiên cứu bản Hiến pháp 1946, tham khảo Hiến pháp 
các nước xã hội chủ nghĩa và Hiến pháp một số nước tư bản có 
tính chất điển hình, dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Bước thứ hai, 
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đưa ra trưng cầu ý kiến của nhân dân một cách có tổ chức. Bước 
thứ ba, hoàn chỉnh bản dự thảo để trình Quốc hội.

Quan hệ với Quốc hội các nước trên thế giới dần dần được 
mở rộng. Quốc hội đã cử đại biểu tham gia các đoàn đại biểu của 
Chính phủ đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa. Từ ngày 6-7 đến 
ngày 30-8-1957, Đoàn đại biểu của Đảng và Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đi 
thăm: Triều Tiên, Tiệp Khắc, Ba Lan, Cộng hòa dân chủ Đức, 
Hunggari, Anbani, Rumani, và Cộng hòa liên bang Nam Tư. 
Cuộc đi thăm này đã phát triển và củng cố tình hữu nghị, đoàn 
kết giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa; nâng cao địa vị 
quốc tế của Việt Nam, tăng cường sự hợp tác kinh tế và văn hóa 
của Việt Nam với các nước bạn, v.v.. Quốc hội chưa có điều kiện để 
cử các phái đoàn đi thăm các nước, song đã cố gắng đặt quan hệ 
trao đổi thư từ, tài liệu với Quốc hội Triều Tiên, Anbani, Trung 
Quốc, Rumani, Bungari, Tiệp Khắc. Quốc hội Việt Nam cũng đã 
tỏ rõ thái độ ủng hộ của mình với Quốc hội Inđônêxia, Ai Cập.

Quốc hội và Chính phủ đã đón Đoàn đại biểu do Chủ tịch Chủ 
tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô Vôrôsilốp sang thăm Việt Nam 
(5-1957).

Thượng tuần tháng 8-1957, Ban Thường trực Quốc hội đã 
đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Inđônêxia do Bác sĩ Xactônô đến thăm 
Việt Nam. Tiếp theo, Ban Thường trực Quốc hội lại đón Đoàn đại 
biểu Quốc hội Miến Điện gồm 12 nghị sĩ của hai viện: Viện Dân 
tộc và Viện Đại biểu do Thakim Thein Maung, Phó Chủ tịch Viện 
Dân tộc liên bang, dẫn đầu đến thăm Việt Nam. Được tiếp xúc 
với các chính khách, đại biểu các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, 
Đoàn đại biểu Inđônêxia và Liên bang Miến Điện đều cảm thấy 
nhân dân Việt Nam tha thiết yêu chuộng hòa bình, chân thành 
mong muốn quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực.

Ban Thường trực Quốc hội cũng có cuộc tiếp xúc với một số hạ 
nghị sĩ Anh đến thăm Việt Nam, giúp cho các vị khách hiểu đúng 



191

Chương III: QUỐC HỘI NƯỚC VNDCCH TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU...

đắn về việc thi hành Hiệp định Giơnevơ và việc kiến thiết miền 
Bắc của nhân dân Việt Nam.

Các hoạt động đối ngoại của Ban Thường trực Quốc hội đã 
góp phần nâng cao địa vị quốc tế của Việt Nam, xây dựng mối 
quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Quốc hội và nhân dân 
các nước nói trên, có lợi cho công cuộc xây dựng miền Bắc và đấu 
tranh thống nhất nước nhà.

Mùa thu năm 1957, kỳ họp thứ bảy của Quốc hội được triệu 
tập, họp từ ngày 10 đến ngày 19-9-1957. Tham dự kỳ họp có 217 
đại biểu. Sau khi nghe diễn văn khai mạc kỳ họp của Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng, Quốc hội đã nghe báo cáo 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu của Đảng và 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi thăm chín nước 
xã hội chủ nghĩa; báo cáo của Ban Thường trực Quốc hội do Phó 
Trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn Quang Phiệt trình bày 
hoạt động của Ban về các vấn đề lập pháp, vấn đề liên hệ với 
nhân dân, vấn đề chuẩn bị tuyển cử bổ sung, vấn đề quan hệ với 
Quốc hội các nước, vấn đề kiện toàn tổ chức; Báo cáo của Trần 
Huy Liệu về công tác sửa đổi Hiến pháp; Báo cáo của Phạm Hùng 
về tình hình đấu tranh thống nhất.

Quốc hội đã thông qua bốn sắc luật và Luật công đoàn do 
Chính phủ trình.

Sắc luật về chế độ xuất bản, có 4 chương, gồm 21 điều. Sắc 
luật này đề ra nhằm tôn trọng và “bảo đảm quyền tự do xuất bản 
của nhân dân và ngăn ngừa sự lợi dụng các quyền tự do ấy để làm 
phương hại đến công cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, 
độc lập và dân chủ của nước nhà” (Điều 2). “Tất cả các xuất bản 
phẩm đều không phải kiểm duyệt trước khi xuất bản, trừ trong 
tình thế khẩn cấp, nếu Chính phủ xét cần” (Điều 1)1. Cùng với 

1. Công báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, số 28, ngày 10-7-
1957, tr.484. 
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Luật báo chí, Sắc luật quy định chế độ xuất bản đã phòng ngừa 
được những hành động phá hoại và bảo đảm thực sự quyền tự 
do ngôn luận của nhân dân. Nó đã tạo cho Nhà nước cơ sở pháp 
lý, nắm vững việc lãnh đạo công tác xuất bản từ trung ương đến 
địa phương, bước đầu nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. 
Đó còn là công cụ sắc bén đấu tranh bảo vệ nền văn hóa dân tộc, 
tiến bộ, lành mạnh, ngăn chặn bọn đầu cơ chính trị, văn hóa, lợi 
dụng quyền tự do, dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc, đầu độc 
nhân dân.

Sắc luật về những trường hợp phạm pháp quả tang và những 
trường hợp khẩn cấp có bốn điều nhằm kịp thời giữ kẻ phạm 
pháp đã gây thiệt hại đến sự an toàn và tài sản của Nhà nước, 
đến trật tự xã hội, tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong 
những trường hợp cụ thể, luật ghi rõ bất kể công dân nào cũng có 
quyền bắt kẻ phạm pháp và giải ngay tới chính quyền, công an có 
quyền bắt giữ đương sự phạm tội quả tang trước khi có lệnh viết 
của cơ quan tư pháp cấp tỉnh, thành phố hoặc tòa án binh.

Sắc luật về cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế có 8 điều 
nhằm mục đích bảo đảm bình ổn vật giá, phát triển sản xuất, 
thực hiện kế hoạch Nhà nước, khôi phục và phát triển kinh tế 
quốc dân, bảo hộ và khuyến khích những người kinh doanh chính 
đáng, nâng cao đời sống của nhân dân. Mặc dầu Nhà nước đã có 
nhiều cố gắng nhưng nạn đầu cơ tích trữ cho đến lúc này vẫn còn 
tồn tại. Vả lại tâm lý đầu cơ chưa phải có thể gột rửa được trong 
một thời gian ngắn. Vì vậy, sắc luật này còn có tác dụng lâu dài 
trong công cuộc kiến thiết miền Bắc.

Sắc luật về quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban hành chính các cấp có 5 chương gồm 70 điều. Sắc luật quy 
định bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và 
kín. Tất cả mọi công dân Việt Nam, kể cả ở trong quân đội, không 
phân biệt dân tộc, gái trai, nghề nghiệp, giàu nghèo, thành phần 
xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, thời hạn cư trú 



193

Chương III: QUỐC HỘI NƯỚC VNDCCH TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU...

(trừ trường hợp phạm pháp và người mất trí) từ 18 tuổi trở lên 
đều có quyền bầu cử và từ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử. 
Sắc luật này nhằm bảo đảm thực hiện quyền tự do bầu cử, ứng 
cử của nhân dân, trong khi chờ đợi Hiến pháp mới. Những quy 
định của sắc luật góp phần thực hiện việc mở rộng sinh hoạt dân 
chủ, phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của nhân dân, 
tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền với nhân dân, củng cố 
và phát triển chính quyền dân chủ nhân dân để củng cố miền Bắc 
ngày càng vững mạnh.

Luật công đoàn gồm 4 chương với 22 điều. Luật định rõ: “Công 
đoàn là tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân tự nguyện lập 
ra. Tất cả những người lao động chân tay và lao động trí óc làm 
công ăn lương, đều có quyền gia nhập công đoàn” (Điều 1)1. Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của công đoàn là “tổ chức, giáo 
dục, đoàn kết thống nhất lực lượng lao động chân tay và lao động 
trí óc, làm trụ cột của chính quyền dân chủ nhân dân và Mặt trận 
dân tộc thống nhất” (Điều 4)2. Công đoàn có nhiệm vụ động viên 
lao động chân tay và trí óc, phát huy tinh thần yêu nước, tích 
cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức làm chủ đất nước, bảo vệ 
quyền lợi và nâng cao đời sống công nhân viên chức, đoàn kết ủng 
hộ lao động và đồng bào miền Nam, nâng cao tinh thần quốc tế 
vô sản. Việc quy định rõ rệt bằng một đạo luật vai trò, nhiệm vụ 
và quyền hạn của tổ chức công đoàn, những quan hệ giữa công 
đoàn và các cơ quan chính quyền, giữa công đoàn và xí nghiệp 
nhà nước, xí nghiệp tư bản tư doanh; bảo đảm bằng một đạo luật 
những phương tiện hoạt động của công đoàn, quyền tham gia 
quản lý sản xuất và quyền giám sát của quần chúng lao động, có 
một ý nghĩa rất lớn. Đó là một bảo đảm chắc chắn để người lao 
động Việt Nam làm chủ đất nước mình.

1, 2. Khóa họp thứ bảy Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Phủ Thủ tướng xuất bản, Hà Nội, 1958, tr.939.
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Ngoài việc thông qua bốn sắc luật và Luật công đoàn, Quốc 
hội đã quyết toán ngân sách năm 1956, bàn kỹ kế hoạch nhà 
nước năm 1957. Trong quá trình thảo luận về kế hoạch nhà nước 
và ngân sách, Quốc hội đã nhấn mạnh ba vấn đề cấp bách là vấn 
đề đời sống của công nhân viên chức, vấn đề giảm nhẹ biên chế 
và vấn đề chống lãng phí. Nét nổi bật của kỳ họp này là Quốc 
hội đã thẳng thắn nêu các nhược điểm, khuyết điểm của các cơ 
quan nhà nước trong việc chấp hành đường lối, chính sách mà 
Quốc hội đã thông qua. Các hiện tượng lãng phí, quan liêu, trì 
trệ trong công tác đã bị phê phán nghiêm khắc. Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng đã thay mặt Chính phủ “thành thật tiếp thu những ý 
kiến phê bình của các vị đại biểu Quốc hội và quyết tâm sửa chữa 
những khuyết điểm của mình”1.

Trong thời gian Quốc hội đang họp, Đoàn đại biểu Ấn Độ do 
Bác sĩ Xavapali Radacrisan, Phó Tổng thống đã đến thăm Việt 
Nam. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm Quốc hội. Trong lời chào 
Phó Tổng thống Ấn Độ, Trưởng Ban Thường trực Tôn Đức Thắng 
đã nói rõ: Nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ cùng chung một 
mục đích là đấu tranh cho độc lập, dân chủ, hòa bình. Mối quan 
hệ hữu nghị giữa hai nước đang phát triển. Việt Nam coi Ấn Độ 
là một người bạn đã có những đóng góp lớn trong việc giữ gìn hòa 
bình và hữu nghị giữa các dân tộc, Ấn Độ đã và đang góp phần 
quan trọng trong việc lập lại và củng cố hòa bình ở Đông Dương. 
Việt Nam mong muốn và sẽ cố gắng làm cho tình hữu nghị giữa 
nhân dân hai nước thêm bền chặt.

Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội diễn ra trong tháng 9-1957, 
năm cuối của kế hoạch ba năm khôi phục kinh tế, bước đầu phát 
triển văn hóa, hoàn thành cải cách ruộng đất, đẩy mạnh cuộc 

1. Khóa họp thứ bảy Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Công 
báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ Thủ tướng xuất bản, Hà Nội, 
1958, tr.976.
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đấu tranh để thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi hiệp thương tổng 
tuyển cử thống nhất đất nước. Hoạt động trong hoàn cảnh hòa 
bình xây dựng đất nước, Quốc hội có nhiều điều kiện thuận lợi để 
triển khai ngày càng sâu rộng mọi hoạt động của mình trên tất 
cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; đã quyết 
định các quyết sách trọng đại của quốc gia, triển khai nhiệm vụ 
lập pháp, thực hiện có hiệu lực hơn chức năng của Quốc hội - cơ 
quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dân.

II- QUỐC HỘI VỚI NHIỆM VỤ CẢI TẠO  
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH  
THỰC HIỆN CÁCH MẠNG DÂN TỘC, DÂN CHỦ  

Ở MIỀN NAM, TIẾN TỚI THỐNG NHẤT TỔ QUỐC  
(1958-1960)

Sau ba năm phấn đấu, miền Bắc đã kết thúc thắng lợi nhiệm 
vụ khôi phục kinh tế. Sản xuất nông nghiệp vượt xa mức trước 
chiến tranh: 3,9 triệu tấn lương thực năm 1957 so với 2,4 triệu 
tấn năm 1939. Hầu hết các xí nghiệp cũ đã được khôi phục và 
xây dựng được gần 50 xí nghiệp mới. Tiểu công nghiệp và thủ 
công nghiệp, giao thông vận tải được khôi phục nhanh chóng và 
mở rộng. Thành phần kinh tế quốc doanh ngày càng lớn và đóng 
vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Hoạt động kinh tế 
nước ta đã trở lại bình thường, văn hóa, giáo dục được phát triển, 
đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện. Chính quyền dân chủ 
nhân dân được củng cố, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Ở miền Nam, cuộc đấu tranh của quần chúng chống lại chính 
sách thực dân của Mỹ và chế độ độc tài phát xít gia đình trị Ngô 
Đình Diệm ngày càng diễn ra quyết liệt. Bằng chính sách “tố 
cộng”, “diệt cộng” đẫm máu, chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây 
cho cách mạng miền Nam những tổn thất lớn. Cuộc đấu tranh 
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chính trị rộng lớn chống chế độ độc tài, chống khủng bố, đòi các 
quyền dân chủ, dân sinh, v.v. đã lôi cuốn hàng triệu lượt người 
tham gia. Nhiều đơn vị vũ trang với quy mô nhỏ đã lần lượt ra 
đời ở nhiều nơi, nhất là ở Nam Bộ nhằm bảo vệ lực lượng cách 
mạng, bảo vệ các cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng và 
tiến hành hoạt động diệt ác trừ gian, tạo thế cho cách mạng phát 
triển. Thực tiễn đấu tranh với chế độ độc tài Ngô Đình Diệm đã 
làm cho nhân dân miền Nam, trước hết là bộ phận tiền phong 
cách mạng càng nhận thức sâu sắc thêm rằng muốn chống lại 
Mỹ - Diệm để cứu nước và tự cứu lấy mình không có con đường 
nào khác ngoài con đường cách mạng. Cách mạng miền Nam 
đang tích cực chuẩn bị tạo thế để chuyển mình sang một thời kỳ 
đấu tranh quyết liệt.

Kỳ họp thứ tám của Quốc hội được triệu tập trong bối cảnh 
đó. Quốc hội đã họp từ ngày 16 đến ngày 29-4-1958 với sự tham 
dự của 224 đại biểu. Kỳ họp Quốc hội lần này đã “đánh dấu một 
chặng đường thắng lợi đã qua và đưa đến một thời kỳ đấu tranh 
và xây dựng mới của nhân dân ta”1.

Quốc hội đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ của toàn dân 
trong giai đoạn mới là ra sức xây dựng và củng cố miền Bắc, đưa 
miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà, nhằm xây dựng một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Quốc hội ra Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch ba năm (1958-
1960) và kế hoạch phát triển kinh tế năm 1958. Nghị quyết 
khẳng định:

“Quốc hội xác nhận rằng miền Bắc nước ta đã chấm dứt giai 
đoạn khôi phục kinh tế và chuyển vào giai đoạn phát triển kinh 
tế và cải tạo kinh tế theo chủ nghĩa xã hội; bước vào kế hoạch 
ba năm, mở đầu một giai đoạn mới có ý nghĩa lịch sử trong sự 

1. Khóa họp thứ tám Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1958, tr.373.
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nghiệp xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ 
sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà”1.

“Quốc hội thông qua bản kế hoạch phát triển kinh tế và văn 
hóa năm 1958. Trong khi thực hiện, Chính phủ vẫn phát huy 
mọi khả năng tiềm tàng để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch”2.

Đưa miền Bắc nước ta chuyển sang giai đoạn mới, “đòi hỏi 
phải có một sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng và nhận thức, 
đòi hòi phải có những chính sách, những biện pháp về công tác tổ 
chức phù hợp với tình hình mới.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhằm xóa bỏ mọi chế độ người 
bóc lột người ở nước ta, nhằm đưa lại đời sống ấm no cho toàn dân 
ta. Đó là một cuộc cách mạng vĩ đại và vẻ vang nhất trong lịch 
sử loài người, nhưng đồng thời cũng là một cuộc cách mạng gay 
go, phức tạp và khó khăn nhất. Mỗi người chúng ta phải chuẩn 
bị tư tưởng và nghị lực để vượt qua mọi thử thách và hoàn thành 
thắng lợi cuộc cách mạng này”3.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về toàn bộ công tác của 
Chính phủ, những chủ trương lớn nhằm phát triển, cải tạo kinh 
tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, nêu cao sự đoàn kết đấu tranh 
của toàn dân và của nhân dân miền Nam nhằm thực hiện thống 
nhất nước nhà.

Quốc hội đã thảo luận để làm sáng tỏ thêm vai trò lãnh đạo 
của Đảng Lao động Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Trong 
diễn văn bế mạc kỳ họp, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn 
Đức Thắng đã nhấn mạnh: “Sự lãnh đạo của Đảng đã cần thiết 
từ trước đến nay, thì từ nay về sau trên đoạn đường kiến thiết xã 

1, 2. Khóa họp thứ tám Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Phủ Thủ tướng xuất bản, 1958, tr.461.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.383.
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hội chủ nghĩa mới mẻ, vinh quang nhưng cũng rất khó khăn và 
phức tạp, lại càng cần thiết hơn nữa”1.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày về công 
tác sửa đổi Hiến pháp. Ban sửa đổi Hiến pháp đã hoàn thành 
bước đầu bản sơ thảo Hiến pháp sửa đổi và chuẩn bị chuyển sang 
bước thứ hai là trưng cầu ý kiến của nhân dân, trước hết là ý 
kiến của các chính đảng, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan 
chính quyền. Về việc tuyển cử bổ sung theo nghị quyết của Quốc 
hội kỳ họp thứ sáu, Ban Thường trực trong quá trình chuẩn bị 
đã nhận được nhiều thư và ý kiến trực tiếp của nhiều đại biểu 
đề nghị không nên tuyển cử bổ sung mà nên đợi sau khi có Hiến 
pháp mới sẽ tuyển cử lại Quốc hội thì hợp lý hơn. Vì vậy, Quốc 
hội đã quyết nghị tạm hoãn việc tuyển cử bổ sung chờ đến lúc 
Hiến pháp sửa đổi được thông qua sẽ xét lại. Về mặt lập pháp, 
Quốc hội đã thông qua Luật về tổ chức chính quyền địa phương 
và Luật về chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội nhân dân.

Luật tổ chức chính quyền địa phương có 5 chương, gồm 43 
điều. Luật định rõ chính quyền địa phương được tổ chức như sau: 
các khu tự trị, các thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh, châu, 
thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, xã, thị trấn có Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban hành chính. Các huyện có Ủy ban hành chính. 
Các khu phố ở các thành phố và thị xã lớn có Ban hành chính khu 
phố. Các thành phố có thể chia thành các khu phố có Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban hành chính. Điều kiện thành lập khu phố có 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính... do Hội đồng Chính 
phủ quy định. Luật quy định rõ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, quan hệ và nội dung hoạt động của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban hành chính các cấp một cách thống nhất. Tiếp 
theo Luật bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các 

1. Khóa họp thứ tám Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1958, tr.469.
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cấp, việc thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương có tác 
dụng quan trọng nhằm củng cố hệ thống chính quyền nhà nước, 
tạo cơ sở pháp lý cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính 
các cấp hoạt động có hiệu quả làm trọn được nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới.

Luật quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân 
Việt Nam có 5 chương gồm 48 điều quy định về các loại sĩ quan, 
quân hàm, chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan. Đạo luật 
này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân tiến 
lên theo hướng chính quy, hiện đại và tăng cường lực lượng quốc 
phòng. Quân đội Việt Nam muốn tiến lên không ngừng cần phải 
có những cán bộ có ý thức đầy đủ về nhiệm vụ, quyền hạn, vinh 
dự của người quân nhân cách mạng, lấy công tác quân sự làm 
nghề nghiệp của mình, được học tập rèn luyện kỹ càng về nghiệp 
vụ qua thực tiễn chiến đấu và công tác cũng như qua các trường 
học quân sự chính quy. Đó là những sĩ quan, những người làm 
nhiệm vụ chỉ huy trong quân đội. Đối với bản thân cán bộ quân 
đội, luật này đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, xác nhận vinh dự và 
trách nhiệm đối với nhân dân, với Tổ quốc, nâng cao phẩm chất 
chính trị, khả năng chuyên môn và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây 
dựng quân đội nhân dân.

Để tăng cường bộ máy nhà nước, Quốc hội thông qua đề nghị 
của Chính phủ cử thêm hai Phó Thủ tướng Chính phủ là: Trường 
Chinh và Phạm Hùng. Cử Nguyễn Duy Trinh làm Bộ trưởng 
Phủ Thủ tướng và Nguyễn Vãn Trân làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế 
hoạch Nhà nước; chia Bộ Thương nghiệp thành hai bộ: Bộ Nội 
thương do Đỗ Mười làm Bộ trưởng và Bộ Ngoại thương do Phan 
Anh làm Bộ trưởng; chia Bộ Thủy lợi và Kiến trúc thành hai bộ: 
Bộ Thủy lợi do Trần Đăng Khoa làm Bộ trưởng và Bộ Kiến trúc 
do Bùi Quang Tạo làm Bộ trưởng; lập Tòa án tối cao và hệ thống 
tòa án, Viện Công tố và hệ thống công tố (cả hai tách khỏi Bộ Tư 
pháp và có quyền hạn trách nhiệm ngang một bộ) trực thuộc Hội 
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đồng Chính phủ. Bùi Lâm được cử làm Viện trưởng Viện Công tố; 
một Phó Chánh án sẽ làm quyền Chánh án. Nâng Ban Dân tộc 
thành Ủy ban Dân tộc có quyền hạn trách nhiệm ngang một bộ 
trực thuộc Hội đồng Chính phủ do Chu Văn Tấn làm Chủ nhiệm; 
lập Ủy ban Khoa học có quyền hạn, nhiệm vụ ngang một bộ trực 
thuộc Hội đồng Chính phủ.

Về mặt tổ chức của Ban Thường trực, Quốc hội đã chuẩn y 
Nghị quyết ngày 13-4-1958 của Ban, chấp nhận việc từ chức Ủy 
viên Ban Thường trực của Hoàng Văn Đức và cử Ngô Tử Hạ, Ủy 
viên dự khuyết làm Ủy viên chính thức thay Hoàng Văn Đức và 
nghị quyết ngày 23-4-1958 của Ban về việc cử thêm một Phó 
Trưởng ban Thường trực Quốc hội nữa là Hoàng Văn Hoan.

Kỳ họp thứ tám của Quốc hội “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đến vận mệnh của toàn dân ta, của Tổ quốc ta”1. Quốc hội đã 
thông qua cương lĩnh đấu tranh của nhân dân miền Bắc là hòa 
bình tiến dần lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Lao động Việt Nam. Quốc hội xác nhận con đường tiến dần lên 
chủ nghĩa xã hội của miền Bắc và vai trò lãnh đạo của Đảng Lao 
động Việt Nam là nội dung cốt lõi của kỳ họp thứ tám.

Sau kỳ họp thứ tám, gần 40 đoàn đại biểu của Quốc hội đã đi 
về các địa phương, các đơn vị bộ đội, xí nghiệp, trường học... báo 
cáo kết quả của kỳ họp.

Đối với các đạo luật được thông qua, ngay sau kỳ họp, Chính 
phủ đã ra sắc lệnh công bố, đồng thời cũng ban hành thêm các 
thông tư, điều lệ hướng dẫn việc thi hành các đạo luật đó. Ngày 
20-6-1958, Phủ Thủ tướng ra Nghị định số 308/TTg ban hành 
điều lệ quân hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Phủ Thủ tướng ra Thông tư số 289/TTg về kiện toàn 

1. Khóa họp thứ tám Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1958, tr.469.
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chính quyền địa phương; Nghị định số 420/TTg ban hành Điều lệ 
tạm thời về tổ chức các cấp ở Khu tự trị Việt Bắc.

Về mặt tổ chức nhà nước, Ban Thường trực Quốc hội đã thông 
qua đề nghị của Hội đồng Chính phủ cử Hoàng Anh, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng, sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính thay Lê 
Văn Hiến đi nhận nhiệm vụ mới; Trần Mạnh Quỳ sang giữ chức 
Phó Tổng thanh tra Chính phủ và thôi giữ chức Ủy viên Ban 
Thường trực Quốc hội; Nguyễn Sơn Hà, Ủy viên dự khuyết lên 
làm Ủy viên chính thức thay Trần Mạnh Quỳ.

Về đối ngoại, Ban Thường trực Quốc hội đã cử một đoàn đại 
biểu gồm năm người do cụ Tôn Đức Thắng làm trưởng đoàn đi 
thăm các nước: Cộng hòa Tiệp Khắc, Cộng hòa dân chủ Đức, 
Cộng hòa nhân dân Hunggari, Cộng hòa nhân dân Bungari, 
Cộng hòa nhân dân Anbani, Cộng hòa nhân dân Ba Lan, Cộng 
hòa nhân dân Mông cổ. Tháng 10-1958, Ban Thường trực Quốc 
hội đã tiếp Đoàn đại biểu nước Cộng hòa nhân dân Bungari do 
Vancô Secvencốp dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Hoạt động của Chính phủ và Quốc hội trong vòng gần một 
năm kể từ sau kỳ bọp thứ tám của Quốc hội giúp cho Đảng, Nhà 
nước có thêm căn cứ để hoạch định toàn bộ công tác kinh tế, văn 
hóa trong những năm sắp tới, nhất là kế hoạch kinh tế ba năm 
1958-1960.

Tháng 12-1958, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội 
nghị lần thứ 14, quyết định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của 
kế hoạch kinh tế và văn hóa (1958-1960), chủ trương đẩy mạnh 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Kỳ họp thứ chín của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa được triệu tập và họp từ ngày 9 đến ngày 14-12-1958 với sự 
có mặt của 207 đại biểu.

Căn cứ vào báo cáo của Chính phủ về tình hình và nhiệm vụ 
do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày và thuyết trình của Tiểu 
ban Nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ, Quốc hội đã ra Nghị 
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quyết thông qua toàn bộ kế hoạch ba năm (1958-1960) - kế hoạch 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu phát triển kinh tế và văn hóa. 
Nghị quyết của Quốc hội nhấn mạnh: “Cần phải đưa công cuộc 
phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa tiến lên theo 
một tốc độ nhanh và mạnh; căn bản hoàn thành cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể và thành phần 
kinh tế tư bản tư doanh trong thời gian từ 2 đến 3 năm tới, đồng 
thời ra sức mở mang xây dựng cơ bản, phát triển lực lượng của 
thành phần kinh tế quốc doanh. Cần phải đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp, đồng thời ra sức phát triển công nghiệp; dựa vào 
sản xuất phát triển mà nâng cao thêm một bước đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân, và tăng cường củng cố quốc phòng”1. 
Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ 
thủ công và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh 
tế tư bản tư doanh; đồng thời ra sức phát triển thành phần kinh 
tế quốc doanh là lực lượng lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Về mặt tổ chức nhà nước, tại kỳ họp này, Quốc hội đã phê 
chuẩn đề nghị của Hội đồng Chính phủ để Nguyễn Duy Trinh 
thôi giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng để giữ chức Chủ nhiệm 
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Nguyễn Văn Trân, Bộ trưởng Bộ 
Giao thông và Bưu điện kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch 
Nhà nước; Lê Văn Hiến, Bộ trưởng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Kế hoạch Nhà nước; Phạm Ngọc Thạch giữ chức Bộ trưởng 
Bộ Y tế; Trường Chinh, Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học Nhà nước. Các nghị quyết của kỳ họp thứ chín đã được 
30 đoàn đại biểu Quốc hội đi báo cáo trước nhân dân ở các địa 
phương. Sau kỳ họp, Chính phủ đã cử đại diện đến các phiên 
họp của Ban Thường trực để báo cáo một số công tác quan trọng 

1. Khóa họp thứ chín Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phủ 
Thủ tướng xuất bản, 1959, tr.828.
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của Chính phủ. Tháng 2-1959, Thủ tướng Chính phủ và Tổng 
Giám đốc Ngân hàng đã báo cáo về chủ trương thay đổi đơn vị 
tiền tệ, phát hành tiền mới, đổi tiền cũ. Tháng 5-1959, Chính 
phủ đã báo cáo về quy hoạch sông Hồng. Ban Thường trực thấy 
đây là một công trình xã hội chủ nghĩa to lớn đòi hỏi phải được 
nghiên cứu chu đáo về mọi mặt, phải được cán bộ các ngành và 
quần chúng tham gia ý kiến để xây dựng quy hoạch được tốt. Ban 
Thường trực trong phiên họp tháng 5-1959 đã nhất trí với Hội 
đồng Chính phủ về việc giải thể hai bộ Cứu tế xã hội và Thương 
binh vì sau bốn năm hòa bình, công tác thương binh và liệt sĩ đã 
giải quyết được phần lớn. Những công việc còn lại của hai bộ được 
chuyển giao cho các Bộ Nội vụ, Lao động và Y tế đảm nhiệm.

Ngày 1-4-1959, Ban sửa đổi Hiến pháp đã công bố bản dự 
thảo Hiến pháp sửa đổi cho toàn dân thảo luận.

Nhiều ủy viên Ban Thường trực Quốc hội và đại biểu Quốc 
hội đã đi giới thiệu bản Hiến pháp sửa đổi trong nhiều cuộc họp 
của cán bộ, bộ đội và nhân dân.

Ban Thường trực Quốc hội và toàn thể đại biểu Quốc hội 
luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng 
bào miền Nam. Ngày 23-1-1959, phiên họp bất thường của Ban 
Thường trực và các đại biểu Quốc hội có mặt tại Hà Nội đã ra 
tuyên bố phản đối nhà cầm quyền miền Nam giết hại hàng loạt 
đồng bào ta, điển hình là vụ đầu độc hàng ngàn đồng bào yêu 
nước tại trại tập trung Phú Lợi ở Nam Bộ; kêu gọi đồng bào trong 
cả nước đấu tranh đòi giải tán các trại tập trung ở miền Nam, đòi 
nhà đương cục miền Nam phải trả lời bức Công hàm ngày 22-12-
1958 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị 
những biện pháp lập quan hệ bình thường giữa hai miền.

Từ ngày 20 đến ngày 27-5-1959, Quốc hội họp kỳ thứ mười. 
Tham dự kỳ họp có 205 đại biểu. Quốc hội thông qua kế hoạch 
nhà nước năm 1959, năm bản lề của kế hoạch ba năm cải tạo xã 
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hội chủ nghĩa và thông qua một số nghị quyết, trong đó có vấn 
đề hợp tác hóa nông nghiệp, coi đó là khâu chính trong toàn bộ 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc nước ta. Quốc hội cũng đã phê chuẩn việc cử Phạm 
Văn Bạch giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Nguyễn 
Khang giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

Đến giữa năm 1959, sau mấy lần bổ sung và điều chỉnh, 
thành phần Chính phủ gồm có:

Chủ tịch     Hồ Chí Minh
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng
   Bộ Ngoại giao    Phạm Văn Đồng
Phó Thủ tướng kiêm Bộ
   trưởng Bộ Nội vụ   Phan Kế Toại
Phó Thủ tướng kiêm
   Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  Võ Nguyên Giáp
Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm 
    Ủy ban Khoa học Nhà nước  Trường Chinh
Phó Thủ tướng    Phạm Hùng
Bộ trưởng Bộ Công an   Trần Quốc Hoàn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục   Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Nội thương  Đỗ Mười
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương  Phan Anh
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi   Trần Đăng Khoa
Bộ trưởng Bộ Kiến trúc   Bùi Quang Tạo
Bộ trưởng Bộ Tài chính   Hoàng Anh
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp  Lê Thanh Nghị
Bộ trưởng Bộ Nông lâm  Nghiêm Xuân Yêm
Bộ trưởng Bộ Y tế   Phạm Ngọc Thạch
Bộ trưởng Bộ Lao động   Nguyễn Văn Tạo
Bộ trưởng Bộ Tư pháp   Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng Bộ Văn hóa   Hoàng Minh Giám
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Bộ trưởng Bộ Giao thông và
   Bưu điện kiêm Phó Chủ nhiệm
   Ủy ban Kế hoạch Nhà nước   Nguyễn Văn Trân
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch
   Nhà nước    Nguyễn Duy Trinh
Bộ trưởng, giữ chức Phó
   Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch
   Nhà nước    Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng   Nguyễn Khang
Cho đến cuối năm 1959, trải qua hai năm thực hiện kế hoạch 

cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu phát triển kinh tế và văn 
hóa, nhân dân miền Bắc đã thu được những kết quả quan trọng 
trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải tăng 
cường Nhà nước dân chủ nhân dân. Cuộc bầu cử Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã đầu năm 1959 
là một cuộc vận động chính trị rộng lớn. 94,7% số cử tri đã tham 
gia bầu cử Hội đồng nhân dân xã, 87,5% số cử tri tham gia bầu 
cử Hội đồng nhân dân tỉnh; có những nơi 100% cử tri đã đi bỏ 
phiếu. 5.016 xã và 53 thị trấn ở miền Bắc đã bầu 121.430 ủy viên 
Hội đồng nhân dân xã. 26 tỉnh, Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải 
Phòng đã bầu 1.905 ủy viên Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc thành 
phố. Sau khi được bầu, Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng 
nhân dân xã đã bầu Ủy ban hành chính tỉnh, Ủy ban hành chính 
huyện và Ủy ban hành chính xã. Bộ máy nhà nước của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa về căn bản đã có bốn cấp: trung ương, 
tỉnh, huyện, xã. Đó là một cơ cấu tổ chức hợp lý.

Ở miền Nam, cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào ta đang 
có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất là sau khi có Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 15 (mở rộng) Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(1959) xác định đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam. 
Cùng với cuộc đấu tranh chính trị diễn ra rộng lớn khắp cả đô 
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thị và nông thôn, các cuộc đấu tranh vũ trang diệt ác, trừ gian 
và một số cuộc nổi dậy của quần chúng phá thế kìm kẹp, giành 
quyền làm chủ ở những mức độ thích hợp khác nhau đã nổ ra 
tại nhiều địa phương ở miền tây các tỉnh đồng bằng Khu V và ở 
vùng nông thôn Nam Bộ. Cuối tháng 8-1959, cuộc khởi nghĩa đã 
nổ ra ở miền tây Quảng Ngãi, mở đầu ở huyện Trà Bồng. Phong 
trào khởi nghĩa từng phần đã lần lượt diễn ra ngày càng mạnh 
mẽ và rộng lớn ở Nam Bộ, miền tây các tỉnh đồng bằng Khu V và 
Tây Nguyên.

Tháng 12-1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp 
Hội nghị lần thứ 17 để nghiên cứu và thảo luận về Dự thảo Hiến 
pháp sửa đổi, chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội đã diễn ra từ ngày 18 đến ngày 
31-12-1959 trong bước chuyển biến mạnh mẽ của cách mạng cả 
hai miền Nam và Bắc. Tham gia kỳ họp có 217 đại biểu. Nhân 
dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam (22-12-1944 - 22-12-1959), Quốc hội đã long trọng tuyên 
dương công trạng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: 
“Quốc hội... tuyên dương Quân đội nhân dân Việt Nam đã có 
những cống hiến lớn lao đối với Tổ quốc, đã luôn luôn anh dũng 
tuyệt vời, hy sinh cao cả, chịu đựng gian khổ, kỷ luật nghiêm 
minh, đoàn kết keo sơn, lao động dũng cảm, biểu thị một truyền 
thống cách mạng tốt đẹp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động 
Việt Nam và Hồ Chủ tịch, trung thành tuyệt đối vô hạn với sự 
nghiệp cách mạng. Quân đội nhân dân ta rất xứng đáng với Tổ 
quốc, với nhân dân, xứng đáng là quân đội anh hùng của một dân 
tộc anh hùng”1.

1. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I, kỳ họp thứ 11, Công 
báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm thứ XVI, số 14, 9-4-1960, tr.190.



207

Chương III: QUỐC HỘI NƯỚC VNDCCH TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU...

Quốc hội thông qua Luật hôn nhân và gia đình tại kỳ họp thứ 11  
Quốc hội khóa I, tháng 12-1959.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp 1959  
tháng 1-1960.
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Lời tuyên dương của Quốc hội đã khẳng định bản chất cách 
mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, động viên toàn quân 
hăng hái tiến lên mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 
miền Bắc và làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh của đồng bào 
miền Nam.

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để 
thảo luận và thông qua Luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và 
Luật hôn nhân gia đình, đặc biệt là thảo luận và thông qua 
Hiến pháp mới.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội gồm 9 chương và 60 điều quy 
định về nguyên tắc tổ chức và quá trình bầu cử Quốc hội. Luật ghi 
rõ: trừ những người phạm pháp và mất trí, tất cả “công dân nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không phân biệt dân tộc, nòi giống, 
nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng tài 
sản, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ 18 tuổi trở 
lên, đều có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, và từ 21 tuổi trở lên 
đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội” (Điều 2). “Công dân đang 
ở trong quân đội có quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội” 
(Điều 3). Bầu cử đại biểu Quốc hội theo nguyên tắc phổ thông, 
bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín (Điều 1). “Ở mỗi đơn vị bầu 
cử, các chính đảng, các đoàn thể nhân dân có thể riêng biệt hoặc 
liên hiệp với nhau mà giới thiệu người ra ứng cử. Cá nhân có 
quyền tự ra ứng cử” (Điều 24). Căn cứ vào tính chất của Quốc hội 
là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và để bảo đảm thành phần Quốc hội gồm đầy đủ các 
giai cấp cách mạng, các dân tộc, các đặc điểm địa phương trong 
nước, bảo đảm quan hệ mật thiết giữa đại biểu với nhân dân, luật 
quy định cứ năm vạn dân được cử một đại biểu. Riêng các thành 
phố lớn, các trung tâm công nghiệp có thể từ một vạn đến ba vạn 
dân được cử một đại biểu. Ở miền Bắc, dân tộc thiểu số có số dân 
trên hai triệu, chiếm khoảng 1/7 dân số miền Bắc. Vì vậy, luật 
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dành khoảng 1/7 số đại biểu Quốc hội cho các dân tộc thiểu số. 
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội này là nhằm chuẩn bị cho việc thực 
hiện Hiến pháp mới, bầu cử Quốc hội khóa II.

Luật hôn nhân gia đình có 6 chương gồm 35 điều quy định 
nguyên tắc chung, về kết hôn, về nghĩa vụ và quyền lợi của vợ 
chồng, về quan hệ giữa cha mẹ và con cái, về ly hôn, v.v.. Luật 
khẳng định: “Nhà nước đảm bảo việc thực hiện đầy đủ chế độ 
hôn nhân tự do và tiến bộ, một vợ một chồng, nam nữ bình đẳng, 
bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và con cái, nhằm xây dựng những 
gia đình hạnh phúc, dân chủ và hòa thuận, trong đó mọi người 
đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ” (Điều 1), “xóa 
bỏ những tàn tích còn lại của chế độ hôn nhân phong kiến cưỡng 
ép, trọng nam khinh nữ, coi rẻ quyền lợi của con cái” (Điều 2), 
“cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự do, yêu sách 
của cải trong việc cưới hỏi, đánh đập hoặc ngược đãi vợ. Cấm lấy 
vợ lẽ” (Điều 3)1.

Luật hôn nhân gia đình được thông qua dựa trên bốn nguyên 
tắc căn bản là: hôn nhân tự do và tiến bộ, một vợ một chồng, nam 
nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và con cái. Đó là chỗ dựa 
và vũ khí đấu tranh của nhân dân, nhất là chị em phụ nữ, để cải 
tạo gia đình cũ, xây dựng, củng cố và phát triển những quan hệ 
gia đình mới tiến bộ dựa trên cơ sở hôn nhân và gia đình xã hội 
chủ nghĩa.

Về Hiến pháp sửa đổi, sau khi hoàn thành bản dự thảo, từ 
ngày 1-7 đến ngày 30-9-1958 đã đưa ra trưng cầu ý kiến các đại 
biểu Quốc hội, các cán bộ trung cao cấp, các chính đảng, đoàn 
thể, các cơ quan chính quyền. Đã có khoảng 500 người tham gia 
góp 1.700 ý kiến. Ban sửa đổi đã nghiên cứu các ý kiến đó, chỉnh 
lý làm bản dự thảo lần thứ hai và ngày 1-4-1959 đã đưa ra công 

1. Công báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, số 4, ngày 3-2-1960, tr.54.
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bố để toàn dân thảo luận. Trong suốt bốn tháng liền, hàng triệu 
người đã tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến. Việc nghiên 
cứu và thảo luận dự thảo Hiến pháp đã trở thành một phong trào 
quần chúng rộng rãi, có đủ các tầng lớp nhân dân tham gia. Trên 
báo chí, việc thảo luận cũng rất sôi nổi, phong phú. Sau khi tiến 
hành xong cuộc trưng cầu ý dân rộng rãi, Ban sửa đổi Hiến pháp 
chỉnh lý một lần nữa, hoàn chỉnh bản dự thảo để trình Quốc hội. 
Kể từ ngày thành lập, Ban sửa đổi Hiến pháp đã làm việc liên 
tục và họp 27 lần. 

Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, ngày 18-12-1959, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp đã thuyết trình 
trước Quốc hội bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Sau đó, Quốc hội 
đã thảo luận trong nhiều ngày rất sôi nổi. Ban sửa đổi tập trung 
các ý kiến đó lại, thảo luận chỉnh lý một lần nữa. Ngày 31-12-
1959, Quốc hội đã họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua Hiến 
pháp mới với sự nhất trí tuyệt đối: 206 phiếu tán thành trên 206 
đại biểu có mặt. Việc Quốc hội thông qua Hiến pháp mới là sự 
kiện lịch sử vô cùng trọng đại. Trong lời phát biểu sau khi Quốc 
hội thông qua bản Hiến pháp mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định: “Bản Hiến pháp mới của chúng ta sẽ khuyến khích 
hơn nữa đồng bào miền Bắc thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
khuyến khích đồng bào miền Nam đấu tranh bền bỉ hơn nữa để 
đòi hỏi tự do dân chủ và thống nhất nước nhà”1.

Ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 01/SL 
công bố Hiến pháp mới.

Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
gồm có Lời nói đầu, và 112 điều chia thành 10 chương. Chương I  
(từ điều 1 đến điều 8): Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;  
Chương II (từ điều 9-21): Chế độ kinh tế và xã hội; Chương III  
(từ điều 22-42): Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.392.
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Chương IV (từ điều 43-60): Quốc hội; Chương V (từ điều 61-70):  
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chương VI (từ 
điều 71-77): Hội đồng Chính phủ; Chương VII (từ điều 78-96): 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính địa phương các cấp; 
Chương VIII (từ điều 97-108): Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát 
nhân dân; Chương IX (từ điều 109-111): Quốc kỳ - Quốc huy - 
Thủ đô; Chương X (điều 112): Sửa đổi Hiến pháp.

Lời nói đầu của Hiến pháp đã ghi rõ nước Việt Nam là một 
nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau, là một dân tộc đã 
trải qua hàng nghìn năm lịch sử, cần cù lao động, anh dũng đấu 
tranh, xây dựng và giữ gìn độc lập của Tổ quốc. Hiến pháp ghi lại 
những thành quả đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Lao động Việt Nam, biểu dương sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng và thừa nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước 
nhà. Hiến pháp đã nêu rõ mục đích phấn đấu của nhân dân ta 
trong giai đoạn mới. Đó là sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và thực hiện thống nhất nước nhà, xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, góp 
phần xứng đáng vào công cuộc bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và 
thế giới.

Chương I, Hiến pháp khẳng định: “Nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc.

Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về 
quyền lợi và nghĩa vụ. Nhà nước có nhiệm vụ gìn giữ và phát 
triển sự đoàn kết giữa các dân tộc. Mọi hành vi khinh miệt, áp 
bức, chia rẽ dân tộc đều bị nghiêm cấm. 

... Nhà nước ra sức giúp đỡ các dân tộc thiểu số mau tiến kịp 
trình độ kinh tế và văn hóa chung” (Điều 3)1.

1. Tất cả các trích dẫn về Hiến pháp đều theo Hiến pháp nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội xuất bản, 1960.
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“Tất cả các quyền lực trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình 
thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân 
bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân” (Điều 4).

“Tất cả các cơ quan nhà nước đều phải dựa vào nhân dân, liên 
hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát 
của nhân dân.

Tất cả các nhân viên cơ quan nhà nước đều phải trung thành 
với chế độ dân chủ nhân dân, tuân theo Hiến pháp và pháp luật, 
hết lòng hết sức phục vụ nhân dân” (Điều 6).

Về chế độ kinh tế và xã hội, Hiến pháp khẳng định: “Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến dần từ chế độ dân chủ nhân 
dân lên chủ nghĩa xã hội bằng cách phát triển và cải tạo nền kinh 
tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu thành 
một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp 
hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến.

Mục đích cơ bản của chính sách kinh tế của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là không ngừng phát triển sức sản xuất nhằm 
nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân” (Điều 9).

Các hình thức sở hữu chủ yếu về tư liệu sản xuất được xác 
nhận bao gồm: sở hữu của Nhà nước tức của toàn dân, sở hữu của 
hợp tác xã tức của tập thể nhân dân lao động, sở hữu của người 
lao động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư sản dân tộc. “Kinh tế quốc 
doanh thuộc hình thức sở hữu của toàn dân, giữ vai trò lãnh đạo 
trong nền kinh tế quốc dân và được Nhà nước bảo đảm phát triển 
ưu tiên” (Điều 12). Kinh tế hợp tác xã thuộc hình thức sở hữu 
tập thể của nhân dân lao động được “nhà nước đặc biệt khuyến 
khích, hướng dẫn và giúp đỡ sự phát triển” (Điều 13). Nhà nước 
chiếu theo pháp luật bảo hộ các quyền sở hữu “về ruộng đất và 
các tư liệu sản xuất khác của nông dân”, “về tư liệu sản xuất 
của những người làm nghề thủ công và những người lao động 
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riêng lẻ khác”, “về tư liệu sản xuất và của cải khác của nhà tư  
sản dân tộc” (Điều 14, 15, 16). “Nhà nước ra sức hướng dẫn các 
nhà tư sản dân tộc hoạt động có lợi cho quốc kế dân sinh, góp phần 
phát triển kinh tế quốc dân phù hợp với kế hoạch kinh tế của 
Nhà nước. Nhà nước khuyến khích và hướng dẫn các nhà tư sản 
dân tộc đi theo con đường cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng hình thức 
công tư hợp doanh và những hình thức cải tạo khác” (Điều 16).  
Nhà nước còn bảo hộ các quyền sở hữu của công dân về của cải 
thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, các thứ vật dụng 
riêng biệt, và bảo hộ quyền thừa kế tài sản tư hữu của họ (Điều 
18, 19), “Nhà nước khuyến khích tính sáng tạo và tinh thần tích 
cực trong lao động của những người lao động chân tay và lao 
động trí óc” (Điều 21).

Hiến pháp đã quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân. Về quyền lợi, mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng 
trước pháp luật, có quyền bầu cử và ứng cử, quyền tự do ngôn 
luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình, quyền tự do tín 
ngưỡng theo hoặc không theo tôn giáo nào, quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể, nhà ở, thư tín, quyền khiếu nại và tố cáo với 
bất cứ cơ quan nhà nước nào về những hành vi phạm pháp của 
cơ quan nhà nước, quyền làm việc, nghỉ ngơi, quyền được giúp đỡ 
về vật chất khi già yếu, bệnh tật hoặc mất sức lao động, quyền 
học tập, thực hiện từng bước chế độ giáo dục cưỡng bách, quyền 
nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Phụ nữ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa có quyền bình đẳng với nam giới về các mặt sinh hoạt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình, Nhà nước bảo hộ 
quyền lợi bà mẹ trẻ em, hôn nhân và gia đình, Nhà nước cố gắng 
bảo đảm và tạo các điều kiện cần thiết để các quyền trên của công 
dân được thực sự tôn trọng. Đồng thời cũng không cho phép lợi 
dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của Nhà 
nước và nhân dân. Nhà nước còn bảo hộ các quyền lợi chính đáng 
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của Việt kiều và cho phép những người đấu tranh vì hòa bình, tự 
do, tiến bộ xã hội mà bị bức hại trú ngụ. Về nghĩa vụ, công dân 
Việt Nam có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật, kỷ luật 
lao động, trật tự công cộng và những quy tắc sinh hoạt xã hội, 
tôn trọng và bảo vệ tài sản công cộng, có nghĩa vụ đóng thuế. Đặc 
biệt, “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý nhất 
của công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ 
quốc” (Điều 42).

Hiến pháp đã quy định xây dựng một bộ máy nhà nước 
kiểu mới trên nguyên tắc tập trung dân chủ, pháp chế xã hội 
chủ nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Ở cấp 
trung ương, trước hết Quốc hội là “cơ quan quyền lực cao nhất 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Điều 43), “là cơ quan 
duy nhất có quyền lập pháp” (Điều 44), với nhiệm kỳ mỗi khóa 
là bốn năm. Quốc hội có những quyền hạn sau đây: làm Hiến 
pháp, sửa đổi Hiến pháp và giám sát việc thi hành Hiến pháp, 
làm pháp luật, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao; theo đề nghị của Chủ tịch nước cử Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Quốc phòng và 
theo đề nghị của Thủ tướng cử Phó Thủ tướng và các thành 
viên của Hội đồng Chính phủ. Đồng thời Quốc hội có quyền bãi 
miễn các thành viên nói trên. Quốc hội quyết định kế hoạch 
kinh tế nhà nước, xét duyệt và phê chuẩn dự luật và quyết toán 
ngân sách nhà nước, ấn định các thứ thuế, phê chuẩn thành lập 
hoặc bãi bỏ các bộ hoặc cơ quan ngang bộ, phê chuẩn địa giới 
các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, quyết 
định đại xá, quyết định các vấn đề chiến tranh và hòa bình. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc 
hội do Quốc hội bầu ra, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
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trước Quốc hội. Quốc hội có quyền bãi miễn các thành viên của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiến pháp quy định rõ các quyền 
hạn cụ thể của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như quyền tổ chức 
tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội, triệu tập Quốc hội, giải thích 
pháp luật, ra pháp lệnh, quyết định trưng cầu dân ý và một 
số quyền hạn khác, kể cả một số quyền hạn đặc biệt trong thời 
gian Quốc hội không họp như tuyên bố tình trạng chiến tranh 
trong trường hợp đất nước bị xâm lược. Hiến pháp cũng quy định 
quyền hạn của các đại biểu Quốc hội. “Chủ tịch nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là người thay mặt cho nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa về mặt đối nội và đối ngoại” (Điều 61). Công dân nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ 35 tuổi trở lên có quyền ứng cử 
Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thống 
lĩnh các lực lượng vũ trang toàn quốc, giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng Quốc phòng và được trao những quyền hạn cụ thể căn cứ 
vào quyết định của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
“Hội đồng Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất, và là cơ quan hành chính nhà nước cao 
nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hội đồng Chính phủ chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Quốc hội, trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách 
nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội” 
(Điều 71). Hội đồng Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp, pháp luật 
và pháp lệnh mà quy định những biện pháp hành chính, ban bố 
những nghị định, nghị quyết, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành 
những nghị định, nghị quyết và chỉ thị ấy. Trong khi thi hành 
chức vụ, các thành viên của Hội đồng Chính phủ phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về những hành vi trái với Hiến pháp và 
pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước hay là cho nhân dân. Ở 
cấp địa phương gồm có ba cấp: tỉnh, khu tự trị, thành phố trực 
thuộc trung ương; huyện, thành phố, thị xã; xã, thị trấn. Các đơn 
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vị hành chính kể trên đều thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban hành chính. Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực 
nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương bầu ra và chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa phương. Ủy ban hành chính các 
cấp là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân địa phương, 
là cơ quan hành chính của nhà nước ở địa phương do Hội đồng 
nhân dân địa phương cùng cấp bầu ra. Hiến pháp quy định cụ 
thể quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành 
chính các cấp, nhằm bảo đảm sự tập trung thống nhất từ trung 
ương tới địa phương và phát huy quyền dân chủ của nhân dân. 
Hiến pháp cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án 
nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, 
các Tòa án nhân dân địa phương, các Tòa án quân sự là những cơ 
quan xét xử của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Khi xét xử, 
Tòa án nhân dân có quyền độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” 
(Điều 100). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ 
quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và 
công dân. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Viện kiểm 
sát quân sự có quyền kiểm sát trong phạm vi do luật định. Viện 
kiểm sát nhân dân các cấp chỉ chịu sự lãnh đạo của Viện kiểm 
sát nhân dân cấp trên và lãnh đạo thống nhất của Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội 
và trong trường hợp Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm 
và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tòa án nhân dân 
địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng 
nhân dân địa phương.

Tóm lại, như Lời nói đầu của Hiến pháp 1959 khẳng định: 
“Hiến pháp mới quy định chế độ chính trị, kinh tế và xã hội của 
nước ta, quan hệ bình đẳng, giúp nhau giữa các dân tộc trong 
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nước, bảo đảm đưa miền Bắc nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân 
dân, xây dựng miền Bắc vững mạnh làm cơ sở cho cuộc đấu tranh 
hòa bình thống nhất nước nhà.

Hiến pháp mới quy định trách nhiệm và quyền hạn của các cơ 
quan nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, nhằm phát 
huy sức sáng tạo to lớn của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng 
nước nhà, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Hiến pháp mới là một Hiến pháp thực sự dân chủ. Hiến pháp 
mới là sức mạnh động viên nhân dân cả nước ta phấn khởi tiến 
lên giành những thắng lợi mới”1.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội còn quyết định một số vấn đề 
quan trọng chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội 
khóa II, trong đó có vấn đề các đại biểu Quốc hội đại diện cho 
nhân dân miền Nam.

Quốc hội nước ta tiêu biểu cho ý chí quật cường, bất khuất 
của dân tộc, ý chí độc lập, thống nhất và dân chủ của nhân dân. 
Quốc hội là đại biểu chân chính cho đồng bào cả nước. Do hành 
động phá hoại Hiệp định Giơnevơ, chia cắt lâu dài đất nước ta 
của đế quốc Mỹ và tay sai, cuộc Tổng tuyển cử mà toàn dân mong 
đợi để thống nhất nước nhà theo tinh thần Hiệp định Giơnevơ 
chưa thực hiện được. Chính quyền Ngô Đình Diệm theo lệnh Mỹ 
khăng khăng từ chối mọi đề nghị hợp tình hợp lý của Chính phủ 
ta nhằm thống nhất nước nhà bằng biện pháp hòa bình. Trong 
khi vẫn kiên trì đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình thống nhất đất 
nước, và chờ đợi cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, Quốc 
hội đã thông qua Hiến pháp mới, Luật bầu cử Quốc hội. Quốc hội 
được bầu lại phải là Quốc hội tiêu biểu cho cả nước, vì Quốc hội 
của ta là Quốc hội của một nước thống nhất. Vậy nhân dân miền 

1. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội xuất bản, 1960.
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Nam phải có đại biểu xứng đáng của mình trong Quốc hội. Trải 
qua 8, 9 năm kháng chiến vô cùng gian khổ và anh dũng, các đại 
biểu miền Nam trong Quốc hội đã gắn bó với nhân dân, đoàn kết 
phấn đấu ở tiền tuyến cũng như hậu phương, nhiều đại biểu đã 
anh dũng hy sinh. Từ ngày hòa bình lập lại, các đại biểu miền 
Nam trong Quốc hội tập kết ra Bắc đã được đồng bào miền Nam 
ruột thịt trao cho vinh dự làm nhiệm vụ tiếp tục truyền thống 
đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam, đem hết nhiệt 
tình xây dựng miền Bắc, tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh 
thống nhất nước nhà. Các đại biểu đó vẫn thường xuyên theo 
dõi tình hình miền Nam ruột thịt, cổ vũ đồng bào miền Nam nói 
chung và địa phương mình nói riêng, mặt khác vẫn liên hệ mật 
thiết với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. 
Các đại biểu vẫn tiếp tục làm trọn nhiệm vụ đại biểu Quốc hội 
của mình trong điều kiện mới. Vì vậy, để đạt được tính chất tiêu 
biểu của Quốc hội cho cả nước, trong hoàn cảnh đất nước còn 
bị chia cắt, cuộc Tổng tuyển cử chưa thể tiến hành được ở miền 
Nam, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kỳ họp thứ 11 
đã nhất trí thông qua “Nghị quyết kéo dài nhiệm kỳ của các đại 
biểu Quốc hội đã được nhân dân miền Nam bầu ra ngày 6-1-
1946 cho đến khi có nghị quyết mới”1. Bản nghị quyết nêu rõ: 
“Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiêu biểu tính chất thống nhất của 
cả nước ta và tiêu biểu ý chí đấu tranh thống nhất của nhân 
dân ta từ Bắc chí Nam. Trong Quốc hội phải có những người đại 
diện xứng đáng cho nhân dân miền Nam”2. Trước quyết định 
trên của Quốc hội, thay mặt cho các đại biểu miền Nam trong 
Quốc hội, Tôn Đức Thắng đã bày tỏ: “Điều này làm cho nhân 
dân miền Nam cũng như chúng tôi, đại biểu của miền Nam, 

1, 2. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I, kỳ họp thứ 11, 
Phủ Thủ tướng xuất bản, 1960, tr.253.
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cảm thấy sung sướng và cảm động, vì đồng bào miền Nam chúng 
tôi, mặc dù thế, cũng được có đại diện của mình ở Quốc hội mới, 
được tham gia về ý kiến, về việc làm trong sự củng cố và xây dựng 
miền Bắc, cơ sở cho đồng bào miền Nam đấu tranh giải phóng 
bản thân mình.

Điều đó là một vinh dự và một quyền lợi của nhân dân miền 
Nam chúng tôi, do nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ 11 này, 
nghị quyết ấy thể hiện mối tình ruột thịt, lòng thiết tha với thống 
nhất đất nước của các quý vị đại biểu.

Thay mặt nhân dân miền Nam và các bạn đại biểu miền 
Nam, chúng tôi xin phép tỏ lòng biết ơn các quý vị đại biểu,  
và xin hứa chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiệm vụ để khỏi phụ lòng 
tin cậy của các vị, khỏi phụ lòng tin cậy của đồng bào miền Nam 
và đồng bào toàn quốc”1.

Kỳ họp thứ 11 kết thúc cũng là ngày cuối của năm 1959, mở 
đầu năm 1960. Trong lời phát biểu sau khi Quốc hội thông qua 
Hiến pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Ngày mai là năm mới, 
nhân dân có bản Hiến pháp mới, đó là một kỷ nguyên mới, đẩy 
mạnh tiến bộ mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
đấu tranh thống nhất nước nhà”2.

Mở đầu năm 1960, nhân dân miền Nam đã mở rộng cuộc khởi 
nghĩa từng phần, giành quyền làm chủ trên nhiều vùng rộng lớn 
ở nông thôn và miền núi. Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân miền Nam chuyển sang thế tiến công mạnh mẽ, liên tục. 
Nhân dân miền Bắc đang sôi nổi thi đua thực hiện kế hoạch kinh 
tế năm 1960 và chuẩn bị tiến tới ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội khóa II. Trong không khí đó, kỳ họp thứ 12 của Quốc hội từ 

1. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I, kỳ họp thứ 11, 
Phủ Thủ tướng xuất bản, 1960, tr.253.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.383.  
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ngày 11 đến ngày 15-4-1960 với sự tham gia của 211 đại biểu. 
Quốc hội đã thông qua kế hoạch nhà nước năm 1960, thông qua 
Luật nghĩa vụ quân sự.

Luật nghĩa vụ quân sự gồm có 8 chương và 42 điều, quy định 
về các nguyên tắc chung, về chế độ phục vụ của quân nhân tại 
ngũ và quân nhân dự bị, về đăng ký nghĩa vụ quân sự, thống 
kê và quản lý quân dự bị, về tuyển binh, về huấn luyện quân 
sự cho quân nhân dự bị, về động viên thời chiến, về quyền lợi 
và nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Luật 
khẳng định: “Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ vẻ vang của công dân 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với Tổ quốc” (Điều 1). Trừ 
những người bị tước quyền công dân hoặc đang bị giam giữ còn  
“những công dân nam giới từ 18 đến 45 tuổi, không phân biệt 
dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội và 
trình độ văn hóa, đều có nghĩa vụ quân sự” (Điều 1). Phụ nữ có 
quyền làm nghĩa vụ quân sự phù hợp với khả năng và điều kiện 
thực tế riêng của giới mình. Vì vậy “phụ nữ từ 18 đến 45 tuổi 
có kỹ thuật chuyên môn cần cho quân đội cũng đăng ký nghĩa 
vụ quân sự” (Điều 17). Nghĩa vụ quân sự chia làm hai ngạch: 
ngạch tại ngũ và dự bị. Lứa tuổi tuyển vào quân đội thường trực 
trong thời bình từ 18 đến 25 tuổi, thời chiến sẽ do Hội đồng Quốc 
phòng quy định. Luật nghĩa vụ quân sự đánh dấu một bước mới 
trên con đường xây dựng quân đội theo hướng chính quy, hiện 
đại. Suốt trong thời kỳ kháng chiến và từ ngày hòa bình lập lại, 
Nhà nước ta xây dựng quân đội nhân dân chủ yếu trên tinh thần 
tự nguyện tự giác. Với tinh thần tự nguyện tự giác, những người 
con ưu tú đó của đất nước đã không tiếc bất kỳ sự hy sinh nào để 
diệt giặc, cứu nước, đưa kháng chiến đến thắng lợi, đem lại hòa 
bình cho Tổ quốc. Ngày nay trong tình hình mới, vừa xây dựng 
và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh để giải 
phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đòi hỏi không những 
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phải có một đội quân thường trực, xây dựng trên cơ sở chính quy, 
hiện đại, mà còn phải có một lực lượng dự bị hùng hậu. Chúng 
ta tha thiết yêu chuộng và kiên quyết giữ vững hòa bình, nhưng 
đồng thời phải luôn luôn đề cao cảnh giác, bảo vệ thành quả 
cách mạng của nhân dân, chế độ nghĩa vụ quân sự vừa bảo đảm 
cho việc giảm quân số thường trực, tiết kiệm các khoản chi tiêu 
về quân sự trong thời bình để tập trung vào xây dựng kinh tế và 
văn hóa, đồng thời vẫn thỏa mãn được yêu cầu quốc phòng. Chế 
độ tình nguyện tòng quân trước đây không xây dựng được quân 
dự bị có tổ chức và được huấn luyện chặt chẽ, nên không thể 
giảm bớt được quân số thường trực. Chế độ nghĩa vụ quân sự 
bảo đảm cho mọi tầng lớp công dân Việt Nam được vinh dự thay 
nhau gánh trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc một cách công bằng, hợp 
lý, thích hợp với nguyện vọng của quảng đại nhân dân. Đồng 
thời nó còn tạo điều kiện để phổ cập tri thức quân sự một cách 
rộng rãi trong nhân dân, vừa sản xuất vừa sẵn sàng bảo vệ Tổ 
quốc. Thanh niên luân phiên nhau làm nghĩa vụ quân sự sẽ có 
điều kiện để nâng cao trình độ về mọi mặt, được rèn luyện về 
thể lực, tổ chức và kỷ luật. Khi hết hạn tại ngũ trở về họ sẽ là lực 
lượng mạnh mẽ trong đội ngũ quân dự bị và lực lượng tích cực 
trong lao động sản xuất. “Luật này - như Hồ Chí Minh nói - rất 
cần thiết cho công việc củng cố quốc phòng, giữ gìn hòa bình, 
đồng thời nó làm thỏa mãn nguyện vọng của đồng bào được góp 
phần vẻ vang bảo vệ Tổ quốc”1.

Kỳ họp thứ 12 của Quốc hội kết thúc cũng là kỳ họp cuối cùng 
của Quốc hội khóa I.

Ngày 8-5-1960, nhân dân miền Bắc đã bầu Quốc hội mới - 
Quốc hội khóa II của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kế thừa 

1. Công báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, số 24, ngày 13-6-
1960, tr.452.
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và phát huy tinh thần truyền thống của Quốc hội khóa I, Quốc 
hội khóa II đã đem tất cả tinh thần và sức lực để tiếp tục đẩy 
mạnh công cuộc xây dựng miền Bắc, ủng hộ và chi viện cho cuộc 
đấu tranh của nhân dân miền Nam vì một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
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Kể từ ngày 6-1-1946 - ngày Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến ngày 15-4-1960, 
ngày bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa I, Quốc hội đã 
trải qua hơn 14 năm hoạt động đầy thử thách, cam go và giành 
được những thắng lợi to lớn.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thành quả 
của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam 
trong gần chín thập kỷ, đặc biệt là 15 năm đấu tranh trực tiếp 
dưới ngọn cờ độc lập tự do của Đảng Cộng sản, đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Cách mạng Tháng Tám thành công. Nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Toàn dân Việt Nam không phân 
biệt giai cấp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo, nam nữ, từ 18 tuổi trở 
lên đã sử dụng quyền công dân của một nước độc lập tự do, lựa 
chọn trực tiếp và bỏ phiếu kín để bầu ra Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Đó là một Quốc hội của dân, do dân và vì dân. 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là “Quốc hội dân chủ 
đầu tiên ở vùng Đông Nam châu Á, cũng là Quốc hội đầu tiên của 
các nước thuộc địa cũ được độc lập tự do”1.

Đại biểu Quốc hội khóa I do nhân dân bầu ra là những người 
đại diện cho nhân dân ở ba miền đất nước: Bắc Bộ (152 đại biểu), 
Trung Bộ (108 đại biểu), Nam Bộ (73 đại biểu), đại diện cho các 
đảng cách mạng và dân chủ, các đoàn thể cách mạng, các dân 
tộc thiểu số, các tôn giáo và nhân sĩ trí thức yêu nước. Do hoàn 
cảnh đặc biệt có tính ngoại lệ, Quốc hội đã mở rộng thêm 70 đại 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.548.



224

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

biểu cho Việt Quốc và Việt Cách không qua bầu cử. Đây là đại 
biểu của hai đảng chính trị đối lập, chống đối cách mạng, chống 
đối Việt Minh, chống Chính phủ rất quyết liệt. Song, Đảng Cộng 
sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm vững và giương cao ngọn cờ 
dân tộc và thống nhất quốc gia, dựa chắc vào sức mạnh của khối 
đoàn kết toàn dân, đoàn kết các lực lượng yêu nước và cách mạng 
trong Quốc hội, đồng thời có sách lược khôn khéo, mềm dẻo, nhân 
nhượng, thỏa hiệp, hòa giải có nguyên tắc, từng bước làm thất 
bại các âm mưu phá hoại của họ và buộc họ từ đối lập phải “đồng 
tình” và hợp tác để bảo vệ quyền độc lập, tự do. Sau khi quân đội 
Tưởng rút khỏi miền Bắc, các phần tử cầm đầu phản động đã lần 
lượt bỏ trốn. Thực tiễn cách mạng và kháng chiến quyết liệt về 
sau tiếp tục sàng lọc đã làm cho Quốc hội trở nên thuần nhất. Vì 
thế, Quốc hội khóa I là một Quốc hội dân tộc thống nhất của cả 
nước, của sự đoàn kết chân thành giữa các đảng phái yêu nước 
cách mạng (Đảng Cộng sản (Đảng Lao động), Đảng Dân chủ, 
Đảng Xã hội), các đoàn thể nhân dân, các dân tộc thiểu số, các 
tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức yêu nước dưới ngọn cờ độc lập, tự 
do của Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Sau khi ra đời, Quốc hội đã thành lập Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến Việt Nam để thực hiện kháng chiến và kiến quốc, 
giữ vững chính quyền cách mạng trong thời kỳ trứng nước. 
Trong những năm kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ  
(1946-1954), Quốc hội luôn luôn bên cạnh Chính phủ, đi sát 
nhân dân, động viên toàn dân, toàn quân tiến hành một cuộc 
chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và lâu dài, vừa chiến 
đấu, vừa phát triển lực lượng, đem sức ta mà tự giải phóng cho 
ta, đưa đến chiến thắng Điện Biên Phủ - mãi mãi được ghi vào 
lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa 
trong thế kỷ XX, một cột mốc vàng chói lọi trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước, một chiến công hiển hách của thời đại Hồ Chí Minh  
và đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện vĩ đại báo hiệu thắng 
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lợi của nhân dân các dân tộc bị áp bức đang chiến đấu vì độc lập, 
tự do, vì tiến bộ xã hội, vì nhân phẩm của con người.

Quốc hội đã cùng Chính phủ củng cố chế độ dân chủ cộng 
hòa, thực hiện những cải cách dân chủ, từng bước đem lại ruộng 
đất cho nông dân, tiến lên cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu 
hiệu người cày có ruộng. Hoàn thành cách mạng ruộng đất là một 
thắng lợi chiến lược của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền 
Bắc Việt Nam.

Từ năm 1954 đến năm 1960, Quốc hội đã quyết tâm thi hành 
đúng đắn Hiệp định Giơnevơ, đấu tranh đòi chính quyền Ngô 
Đình Diệm phải lập quan hệ bình thường giữa hai miền Bắc và 
Nam, cùng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức 
Tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Quốc hội đã thông qua các 
kế hoạch khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, từng 
bước nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố và tăng cường Nhà 
nước, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, đưa miền Bắc tiến dần 
từng bước theo con đường xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở vững chắc 
cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước; chi viện, tạo thế, tạo 
lực cho cách mạng miền Nam tiến lên đánh bại chiến tranh đơn 
phương của Mỹ và tay sai.

Thắng lợi của 14 năm hoạt động chứng tỏ rằng: Quốc hội 
đã hết lòng vì dân, vì nước, một Quốc hội thống nhất, Quốc hội 
kháng chiến và kiến quốc, Quốc hội dân tộc, dân chủ theo con 
đường xã hội chủ nghĩa.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I là Quốc 
hội lập hiến. Song, do hoàn cảnh đặc biệt của nước ta năm 1946 
nên Hiến pháp chưa được ban hành. Quốc hội vẫn tiếp tục hoạt 
động suốt 8 năm kháng chiến và những năm đầu sau khi hòa 
bình được lập lại (1954). Thực tiễn cách mạng và kháng chiến 
đã giao trọng trách cho Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ đã ghi 
trong các điều 22, 23, 24 của Hiến pháp năm 1946. Quốc hội 
trở thành cơ quan cao nhất đại diện quyền làm chủ của nhân 
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dân, giải quyết mọi vấn đề chung của đất nước, xây dựng Hiến 
pháp và pháp luật, biểu quyết ngân sách, quyết định tuyên chiến 
và đình chiến, chuẩn y các hiệp ước do Chính phủ ký với nước 
ngoài. Ngay sau khi mới thành lập, Ban Thường trực Quốc hội đã 
cùng với Hội đồng Chính phủ quyết định ký Hiệp định sơ bộ 6-3 
với Pháp; đã phát động cuộc kháng chiến trong toàn quốc tháng  
12-1946... Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp  
(1946-1954), Ban Thường trực Quốc hội thường xuyên bên cạnh 
Chính phủ để bàn bạc, góp ý kiến và giám sát Hội đồng Chính 
phủ về việc ban hành và thực thi các chính sách kháng chiến. 
Đặc biệt từ năm 1954 đến năm 1960, trong điều kiện miền Bắc 
đi vào hòa bình xây dựng đất nước, Quốc hội đã sinh hoạt định 
kỳ đều đặn để quyết định các vấn đề lớn về quốc kế dân sinh, về 
chính trị, quân sự, về ngân sách, v.v..

Quốc hội, Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết 
sức coi trọng việc xây dựng Hiến pháp và các đạo luật. Hơn 14 
năm hoạt động, trong đó thời gian chiến tranh ác liệt đã chiếm 
gần 9 năm, song Quốc hội đã hai lần xây dựng Hiến pháp (Hiến 
pháp 1946 và Hiến pháp 1959), thông qua nhiều đạo luật lớn 
(Luật cải cách ruộng đất; Luật bảo đảm quyền tự do thân thể 
và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật và thư tín của 
nhân dân; Luật về quyền tự do hội họp; Luật về quyền tự do lập 
hội; Luật về chế độ báo chí; Luật công đoàn; Luật hôn nhân và 
gia đình; Luật bầu cử Quốc hội, v.v.). Các quyền dân tộc cơ bản 
và quyền tự do dân chủ của nhân dân đã được Hiến pháp và luật 
pháp quy định khá cụ thể. Nội dung cơ bản của các quyền dân 
tộc và dân chủ đó vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, đang được kế 
thừa và phát triển trong điều kiện mới của đất nước ngày nay. 
Thực tiễn đó chứng tỏ rằng Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - cơ quan 
đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam đã thực thi việc lập 
hiến và lập pháp nhằm điều hành đất nước bằng luật pháp.
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Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận dân tộc thống nhất, các đoàn 
thể quần chúng, các đảng phái cách mạng và dân chủ - Đảng 
Cộng sản, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội - là những bộ phận hợp 
thành hệ thống chính trị thống nhất và tập trung của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Hệ thống chính trị đó là sản phẩm khách 
quan của những điều kiện lịch sử, chính trị, của quá trình sàng 
lọc trong cuộc đấu tranh dân tộc quyết liệt của nhân dân ta tạo 
nên. Bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị đó đã loại trừ 
được phân ly, chia rẽ và đối lập giai cấp, đảng phái, tạo nên một 
khối đoàn kết thống nhất vững chắc, một sức mạnh cách mạng 
tập trung, sức mạnh dân tộc để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù 
xâm lược lớn mạnh, đưa cuộc cách mạng và kháng chiến của dân 
tộc đến thắng lợi vẻ vang.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I là một bộ 
phận trong hệ thống chính trị thống nhất của nước ta, là một Quốc 
hội dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản lãnh đạo, phấn đấu 
vì độc lập, tự do của Tổ quốc nên đã làm tròn một cách vẻ vang 
nhiệm vụ của những người đại biểu nhân dân, vì dân, vì nước.

Xây dựng được một Quốc hội dân tộc thống nhất làm tròn 
được nhiệm vụ của mình một cách vẻ vang chính vì Quốc hội gồm 
những đại biểu ưu tú của nhân dân của dân tộc, yêu nước, yêu 
dân, trung thành với sự nghiệp cách mạng, tận tụy với công việc, 
không sờn lòng trước khó khăn gian khổ, bất khuất trước kẻ thù, 
luôn luôn gắn bó với nhân dân, với Chính phủ và Đảng, Quốc hội 
luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết và 
trước hết. Quốc hội đã thừa nhận sự lãnh đạo về chính trị của 
Đảng Cộng sản, một đảng cách mạng và trí tuệ, có một đường lối 
chính trị và tổ chức đúng, phù hợp với yêu cầu khách quan của 
sự nghiệp cách mạng và kháng chiến, kiến quốc. Chính vì vậy, 
Quốc hội đã được nhân dân tin tưởng, bảo vệ và chấp hành mọi 
nghị quyết của Quốc hội.
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Đặc biệt chúng ta có một vị lãnh tụ vô cùng kính yêu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Người là linh hồn của cách mạng và kháng 
chiến, kiến quốc, là hạt nhân đoàn kết dân tộc, đoàn kết Quốc 
hội, là người vạch đường dẫn lối cho Quốc hội vượt qua những 
giây phút hiểm nghèo của lịch sử, hướng Quốc hội vào những 
quyết sách lớn, đưa dân tộc Việt Nam tiến lên giành những thắng 
lợi vẻ vang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn của Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngọn cờ độc lập, tự do là mục tiêu đấu tranh, là động lực, là 
sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quốc hội, của nhân dân 
Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục khơi nguồn sáng 
tạo và soi sáng con đường đoàn kết dân tộc, thống nhất quốc 
gia, xây dựng một hệ thống chính trị thống nhất, một Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng trên con 
đường đổi mới và phát triển, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh mang bản sắc Việt Nam.
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NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC DÂN ĐẠI HỘI*

a) Ở châu Âu, chủ nghĩa phát xít Ý, Đức đã chết, phong trào 
dân chủ mới đang tiến tới.

Sau khi giúp một phần lớn trong việc tiêu diệt chủ nghĩa 
phát xít ở châu Âu, Nga Xôviết ngày 8 tháng 8 năm 1945 đã 
tuyên chiến với Nhật, quyết cùng với quân Đồng minh đánh trận 
cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít ở châu Á.

Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Quân 
Đồng minh sắp kéo vào nơi nào có quân Nhật đóng.

Phong trào dân tộc độc lập và dân chủ mới càng thêm bồng 
bột và lan tràn trên thế giới.

b) Ở nước ta, chính quyền của Nhật đang tan rã. Nhận thấy 
cơ hội thuận tiện, Uỷ ban khởi nghĩa do Tổng bộ Việt Minh lập 
ra đã ra lệnh cho Đội quân giải phóng tước khí giới của tàn binh 
Nhật và mở rộng phạm vi hoạt động.

c) Quốc dân Đại hội thiết tha hiệu triệu nhân dân toàn quốc, 
các đoàn thể cách mạng kịp thời đứng lên đoàn kết phấn đấu, để 
thi hành mười điều sau đây:

1. Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà trên nền tảng hoàn toàn độc lập.

2. Võ trang nhân dân. Phát triển Quân giải phóng Việt Nam.
3. Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tùy từng 

trường hợp sung công làm của quốc gia hay chia cho dân nghèo.
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4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra; đặt một thứ thuế 
công bằng và nhẹ.

5. Ban bố những quyền của dân cho dân:
- Nhân quyền,
- Tài quyền (quyền sở hữu),
- Dân quyền: quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân 

chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), 
dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền.

6. Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi 
tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân.

7. Ban bố luật lao động; ngày làm tám giờ, định lương tối 
thiểu, đặt xã hội bảo hiểm.

8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp. 
Mở quốc gia ngân hàng.

9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục; chống nạn mù chữ, phổ 
thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn 
hoá mới.

10. Thân thiện và giao hảo với các nước Đồng minh và các 
nước nhược tiểu dân tộc để giành lấy sự đồng tình và sức ủng hộ 
của họ.

d) Để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc giải phóng của chúng 
ta cho thắng lợi, Quốc dân Đại hội quyết định thành lập Ủy ban 
giải phóng dân tộc Việt Nam. Ủy ban này cũng như Chính phủ 
lâm thời của nước Việt Nam trước khi thành lập một chính phủ 
chính thức. Ủy ban này thay mặt quốc dân mà giao thiệp với các 
nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước.

đ) Thì giờ cấp bách. Phải hành động cho kịp thời, Ủy ban giải 
phóng dân tộc giao toàn quyền chỉ huy cho Ủy ban khởi nghĩa.

e) Không phải Nhật bại là nước ta tự nhiên được độc lập. 
Nhiều sự gay go trở ngại sẽ xảy ra. Chúng ta phải khôn khéo  
và kiên quyết. Khôn khéo để tránh những sự không lợi cho ta. 
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Kiên quyết để giành cho được nền hoàn toàn độc lập. Trên thế 
giới, sau cuộc chiến tranh này, một dân tộc quyết tâm và nhất 
trí đòi quyền độc lập thì nhất định được độc lập. Chúng ta sẽ 
thắng lợi.

Ngày 16 tháng 8 năm 1945



234
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TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

(Do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945)*

“Tất cả mọi người đều sinh ra 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”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của 
nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc 
trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền 
sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng 
Pháp năm 1791 cũng nói:

“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”.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự 

do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. 
Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị - Chúng tuyệt đối không cho dân ta một chút tự 
do dân chủ nào.

Chúng thi hành những pháp luật dã man. Chúng lập ba chế 
độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất 
nước nhà của ta, để ngăn cản dân ta đoàn kết.
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Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay 
chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm 
các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu, cồn, để làm cho nòi giống ta 

suy nhược.
Về kinh tế - Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ, khiến 

cho dân nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, rừng mỏ, nguyên liệu.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất 

là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta được giầu lên. Chúng bóc 

lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương 

để mở thêm căn cứ đánh Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ 
gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai 
tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta càng cực khổ, nghèo 
nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị 
đến Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội 
Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy, hoặc đầu hàng. Thế là 
chẳng những chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, 
chúng đã “bán” nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người 
Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp 
ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn trước. Thậm chí đến 
khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị 
ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái 
độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, 

PHỤ LỤC: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA NƯỚC VNDCCH
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Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại 
cứu cho người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng, 
tài sản cho họ.

Sự thực là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa 
của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật 
hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính 
quyền, lập nên nước Việt Nam Cộng hòa Dân chủ.

Sự thực là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam tự1 tay Nhật, chứ 
không phải tự tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh 
đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây nên nước Việt 
Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế 
kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi - Lâm thời Chính phủ của nước 
Việt Nam mới - đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát 
ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà 
Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của 
Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng quyết liệt chống lại 
âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những 
nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Têhêrăng và Cựu 
Kim Sơn, quyết không thể không nhận quyền độc lập của dân 
Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm 
nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát 
xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải 
được độc lập!

1. Tự có nghĩa là từ (BT). 
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Vì những lẽ trên, chúng tôi - Chính phủ lâm thời của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - trịnh trọng tuyên bố với thế 
giới rằng:

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực 
đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam 
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để 
giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Ký tên 
Hồ Chí Minh - Chủ tịch, Trần Huy Liệu, Võ 
Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Dương Đức Hiền, 
Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Mạnh Hà, Cù Huy 
Cận, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Xuân, 
Vũ Trọng Khánh, Phạm Văn Đồng, Đào Trọng 
Kim, Vũ Đình Hoè, Lê Văn Hiến.

PHỤ LỤC: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA NƯỚC VNDCCH
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TUYÊN NGÔN  
CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT  

QUỐC HỘI KHÓA I 
(Ngày mồng 2 tháng 3 năm 1946)* 

Quốc hội đại hội do Chính phủ lâm thời triệu tập, trong phiên 
họp khai mạc ngày mồng 2 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội, thủ đô 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng tuyên bố với quốc 
dân Việt Nam, với thế giới:

1. Từ khi chiến tranh phát sinh, thì nhân dân Việt Nam vẫn 
tiếp tục chiến đấu chống Nhật, bên cạnh Đồng minh. Đến khi Nhật 
Bản đầu hàng Đồng minh, dân tộc Việt Nam tổng khởi nghĩa, giật 
chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

2. Chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể 
dân Việt Nam.

Vận mệnh quốc gia Việt Nam ở trong tay Quốc hội Việt Nam, 
chính thể của nước Việt Nam là chính thể dân chủ cộng hoà, có 
nhiệm vụ bảo vệ tự do và mưu đồ hạnh phúc cho mọi tầng lớp 
nhân dân. Các dân tộc ở trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền 
hạn và nhiệm vụ ngang nhau.

3. Nền độc lập và dân chủ đã lập nên, nhờ sự đoàn kết hy sinh 
và chiến đấu của toàn dân.

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp lại dùng võ lực 
xâm lược bờ cõi Việt Nam, hành động ấy trái hẳn những quyền 

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ nhất, hồ sơ 
số 1, Văn phòng Quốc hội. 
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dân tộc bình đẳng và dân tộc tự quyết, là những nguyên tắc đã 
được công nhận trong những hội nghị của các nước Đồng minh.

Quốc hội Việt Nam kiên quyết bảo vệ đến cùng nền độc lập 
và lãnh thổ của quốc gia và quyền tự do của nhân dân Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam ra lệnh cho toàn thể quốc dân tận lực 
chống giữ giang sơn và xây dựng lại Tổ quốc để dân tộc Việt Nam 
tiến nhanh tới vinh quang, cường thịnh.

Hà Nội,  
Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

Ngày mồng 2 tháng 3 năm 1946

PHỤ LỤC: TUYÊN NGÔN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM...
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DIỄN VĂN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI 
CỦA TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI 

NGUYỄN VĂN TỐ  
(Ngày 28 tháng 10 năm 1946)* 

Thưa cụ Chủ tịch,

Thưa các vị lai tân,

Thưa các vị bộ trưởng,

Thưa các bạn đồng viện,

Trước khi khai hội, chúng tôi xin báo cáo để Quốc hội biết 

mấy tin buồn. Trong số 380 đại biểu, 3 vị đã tạ thế là:

- Ông Hoàng Hùng Sơn, đại biểu Quốc dân thiểu số tỉnh Bắc 

Kạn, mất ngày 26 tháng 3 năm 1946.

- Ông Trần Trọng Hiệu, đại biểu tỉnh Hà Đông, mất ngày 1 

tháng 5 năm 1946.

- Ông Thái Văn Lung, đại biểu tỉnh Gia Định mất trong 

Khám lớn Sài Gòn vào ngày 1 tháng 7 năm 1946.

Ngoài ra còn ông Ngô Huy Diễn, đại biểu tỉnh Lâm Viên bị 

mất tích ở miền Nam Trung Bộ.
Xin các ngài đứng lên cùng tôi im lặng một phút để tỏ lòng 

thương tiếc các vị đó.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ hai, hồ sơ 
số 1, Văn phòng Quốc hội. 
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Thưa cụ Chủ tịch,
Thưa các vị lai tân,
Thưa các vị bộ trưởng,
Thưa các bạn đồng viện,
Khóa này là khóa thứ hai từ khi chính thể dân chủ cộng hòa 

thành lập ở nước Việt Nam.
Theo lời yêu cầu của Chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội 

chúng tôi triệu tập Quốc hội, để trình Quốc hội về công việc mà 
Ban Thường trực Quốc hội đã làm trong 8 tháng vừa qua. Ban 
dự thảo Hiến pháp sẽ đệ trình Quốc hội duyệt y bản dự án Hiến 
pháp do ban ấy khởi thảo. Chính phủ sẽ báo cáo công việc Chính 
phủ đã làm từ ngày mồng 2 tháng 3 năm 1946 đến giờ.

Quốc hội Việt Nam do cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng Giêng 
năm 1946 bầu lên, họp lần đầu tiên cũng ở Nhà hát này, ngày 2 
tháng 3 năm 1946.

Lúc ấy nước nhà đương ở vào một tình thế nghiêm trọng, 
nạn xâm lăng đương đe dọa nền độc lập quốc gia. Cho nên Quốc 
hội không thể họp lâu được và phải bế mạc ngay hôm mồng 2 
tháng 3 năm 1946. Muốn thống nhất tất cả lực lượng của toàn 
dân, và đặt một cơ quan điều khiển mạnh mẽ để kháng chiến 
đến thắng lợi, Quốc hội đã truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng 
chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh lập ra và đã trao quyền bính cho 
Chính phủ ấy. Quốc hội lại bầu ra một Ban dự thảo Hiến pháp và 
một Ban Thường trực để thay mặt Quốc hội. Rồi bế mạc trong lúc 
tình thế đương nghiêm trọng.

Nhưng nhờ sự chỉ đạo sáng suốt và khoa học của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nước nhà đã vượt qua được các nỗi khó khăn. Hai 
Chính phủ Việt - Pháp đã ký kết bản Hiệp định sơ bộ ngày mồng 6  
tháng 3 năm 1946. Quân đội Pháp đã kéo vào Bắc Bộ tiếp phòng 
quân đội Trung Hoa. Sự bang giao giữa hai nước Việt - Pháp đã 

PHỤ LỤC: DIỄN VĂN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI...



242

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

xoay sang chiều khác. Về phần nhân dân Việt Nam thì hết sức 
xây vững mặt trận quốc gia thống nhất để chống xâm lăng. Về 
phần Chính phủ thì xúc tiến cuộc tranh thủ về mặt ngoại giao.

Ngày 16 tháng 4 năm 1946 Quốc hội có cử một phái đoàn sang 
Pháp. Phái đoàn có nhiệm vụ gây tình giao hảo để dọn đường 
cho cuộc đàm phán chính thức giữa hai Chính phủ Việt - Pháp. 
Trong những ngày ở bên Pháp phái đoàn Quốc hội đã hết sức 
hoạt động trong hầu hết các chính giới để làm cho một số đông 
chính khách Pháp và nhất là dân chúng Pháp có thiện cảm với 
ta hơn và hiểu rõ chính nghĩa của cuộc tranh thủ độc lập. Phái 
đoàn đã thâu được nhiều kết quả tốt đẹp nhờ ở sự tận tâm của 
ông Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng cùng các đoàn viên luôn luôn 
gắng sức gây mối cảm tình với dân tộc Việt Nam.

Nhưng tuy ở bên Pháp dân chúng mong chờ hai dân tộc chóng 
đi tới chỗ thỏa thuận, thì ở nước ta, nhất là ở Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ, bọn xâm lăng vẫn hoành hành. Ban Thường trực Quốc 
hội luôn luôn phản kháng và góp sức với Chính phủ.

Ngày 3 tháng 5 năm 1946, Ban Thường trực Quốc hội có cử 
Linh mục Phạm Bá Trực, Ủy viên trong Ban Thường trực Quốc 
hội cùng đi với phái đoàn Chính phủ vào Trung Bộ giải thích cho 
toàn thể đồng bào chính sách quốc gia liên hiệp của Chính phủ Hồ 
Chí Minh.

Ngày 14 tháng 8 năm 1946, một phái đoàn Quốc hội gồm có 
hai ông Nguyễn Trí và Dương Văn Du được cử vào Nam Trung 
Bộ úy lạo các chiến sĩ.

Mặt trận thống nhất dân tộc ngày một củng cố.
Sau cuộc Pháp du của phái đoàn Quốc hội, tới cuộc đàm phán 

Việt - Pháp ở Phôngtennơblô (Fontainebleau). Kết quả là bản 
thỏa hiệp tạm thời ngày 14 tháng 9 năm 1946. Đó là đối ngoại.

Đối nội, Ban Thường trực Quốc hội lúc nào cũng chú trọng 
đến quyền lợi của quốc gia và nhân dân và đã giúp Chính phủ 
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trong việc thi hành những phương sách thích hợp để giữ gìn đời 
sống cho dân chúng.

Nhờ sức ủng hộ và lòng hy sinh của toàn thể quốc dân, Ban 
Thường trực Quốc hội trong 8 tháng vừa qua đã cố gắng làm 
những nhiệm vụ mà Quốc hội đã giao phó cho.

Cuộc tranh thủ độc lập của ta đã được những kết quả tốt 
đẹp nay đã bước vào một giai đoạn mới, theo một hình thức khác 
trong khuôn khổ bản thỏa hiệp tạm thời ngày 14 tháng 9 năm 
1946, hai dân tộc Việt - Pháp sẽ cộng tác trên lập trường tự do và  
bình đẳng.

Cứ xem như thế đủ rõ Chính phủ Liên hiệp đã dìu dắt nước 
ta qua các bước khó khăn. Thay mặt Quốc hội, chúng tôi xin trân 
trọng cảm tạ Chính phủ Hồ Chí Minh.

Chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quốc dân đồng bào lúc nào 
cũng ủng hộ chúng tôi. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực của quốc dân 
nước nhà đã tới một địa vị khả quan. Nhưng chúng ta còn phải 
gắng sức nhiều hơn nữa. Nhiệm vụ của quốc dân đồng bào lúc 
này là lúc ra công xây dựng nước nhà để thực hiện nền độc lập 
cho Tổ quốc. Chúng tôi tin chắc rằng nước ta, với sự đồng tâm 
nhất trí của toàn thể đồng bào, sẽ giành được độc lập và đi tới 
vinh quang và hạnh phúc.

Hôm nay đây, trong lúc Quốc hội họp ở Thủ đô, các đồng bào 
ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ đương hy sinh đau khổ. Chúng tôi 
xin kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các liệt sĩ đã bỏ mình 
vì nước ở miền Nam nước Việt. Với sự hy sinh của đồng bào Nam 
Bộ, với sự quyết tâm của toàn thể quốc dân Việt Nam, nước Việt 
Nam nhất định sẽ thống nhất, Trung Nam Bắc một khối như xưa.

Sau hết, xin thay mặt Ban Thường trực Quốc hội cảm tạ 
các vị lai tân đã bớt chút thì giờ quý báu lại đây dự cuộc khai 
mạc khóa họp Quốc hội này làm cho buổi lễ hôm nay thêm phần 
long trọng.

PHỤ LỤC: DIỄN VĂN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI...
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Thưa các bạn đồng viện,
Nhân danh Trưởng ban Thường trực Quốc hội, chúng tôi xin 

tuyên bố khai mạc khóa họp thứ hai của Quốc hội Việt Nam.
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BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ VIỆC GIAO THIỆP VỚI CHÍNH PHỦ PHÁP 

Do ông Phạm Văn Đồng, Trưởng đoàn Quốc hội Việt Nam 
sang Pháp trình bày tại kỳ họp thứ hai  

(Ngày 30 tháng 10 năm 1946)*

Thưa cụ Chủ tịch,
Thưa các vị đồng viện,
Bản báo cáo của tôi về vấn đề ngoại giao của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa chuyên nói về việc giao thiệp của chúng ta với 
Chính phủ Pháp.

Đối với cường quốc như Anh, Mỹ, chúng ta bao giờ cũng hết 
sức thân thiện và tin chắc rằng một ngày không xa sẽ có những 
sự giao thiệp chính thức và mật thiết giữa hai cường quốc ấy với 
chúng ta về mọi phương diện.

Đối với Trung Hoa là nước mà xưa nay có quan hệ nhiều với 
nước ta về địa lý và lịch sử, văn hóa chúng ta bao giờ cũng coi 
như người bạn rất tốt và khẩu hiệu Liên Hoa mà nhân dân Việt 
Nam hô to trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung ngày càng 
thực hiện.

Gần đây đối với nước Ấn Độ độc lập, chúng ta bắt đầu có 
những mối quan hệ có ý nghĩa về tương lai.

Trong những nước láng giềng chúng ta, chúng ta nhớ đến 
nước Xiêm vì kiều bào ở đấy rất đông và rất giàu lòng ái quốc.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ hai, hồ sơ 
số 1, Văn phòng Quốc hội. 
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Bán đảo Mã Lai, nước Miến Điện, quần đảo Nam Dương là 
những nước trước đây cùng ở trong một cảnh ngộ như chúng ta, 
ngày nay tuy kẻ chóng người chậm, nhưng đều tiến mạnh trên 
con đường giải phóng. Đối với những nước ấy, chúng ta rất thân 
thiện về tinh thần và mong đợi ngày thực hiện được tình thân 
thiện ấy.

Về phía Đông quần đảo Phi Luật Tân là cái cầu thiên nhiên 
trên con đường tiến triển của chúng ta ra ngoài hướng về châu 
Mỹ hay châu Úc.

Nhìn qua con đường tiến triển của chúng ta về ngoại giao với 
các nước, chúng ta quay lại vấn đề chính là sự giao thiệp của ta 
với Chính phủ Pháp.

Cuộc giao thiệp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ 
Pháp từ lúc Chính phủ thành lập, nhất là từ tháng 3 năm 1946 
đã trải qua mấy giai đoạn rất rõ rệt:

Bản Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946; 
Cuộc đàm phán trù bị Đà Lạt đồng thời với sự hoạt động của 

phái đoàn Quốc hội ở Pháp.
Cuộc đàm phán Fontainebleau đi đến bản Thỏa hiệp tạm thời 

ngày 14 tháng 9. Mỗi giai đoạn kể trên là một bước tiến thủ của 
nước Việt Nam trên con đường tranh thủ tự do và độc lập.

Tôi xin lần lượt trình bày cùng Quốc hội sự cố gắng và sức 
phấn đấu của Chính phủ Việt Nam trên con đường ấy.

Trước hết tôi xin nói về bản Hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946.
Nhắc lại bản Hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 nghĩa là nhắc lại cả 

tình thế của nước Việt Nam lúc bấy giờ.
Ngày 19 tháng 8 cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi giành lại 

chính quyền cho nhân dân Việt Nam suốt Trung Nam Bắc: chính 
thể dân chủ cộng hòa thành lập. Nhưng sau đó một tháng vì 
quân đội Pháp muốn chiếm lại xứ Nam Bộ thân mến của chúng 
ta cho nên chiến tranh đã xảy ra giữa Pháp và ta ở đó.
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Ngày*... tháng 8, đồng bào Nam Bộ đã tranh thủ được tự do 
ở trong tay quân phát xít Nhật. Lẽ nào đồng bào Nam Bộ để tự 
do quý báu ấy lọt lại trong tay người Pháp và trở lại chế độ nô lệ 
ngày xưa.

Đồng bào Nam Bộ không có súng đạn đầy đủ.
Đồng bào Nam Bộ không có bộ đội thao luyện.
Đồng bào Nam Bộ không ngờ đến chiến tranh và không chuẩn 

bị chiến tranh với người Pháp.
Trái lại bộ đội Pháp thì sẵn vũ khí tối tân, giàu kinh nghiệm 

trên bao nhiêu chiến trường ở châu Phi và châu Âu; họ tưởng 
chiến thắng dễ dàng dân quân của chúng ta; chinh phục mau 
chóng xứ sở chúng ta.

Họ đã lầm to.
Cuộc kháng chiến anh dũng xảy ra hồi tháng 9 đã kéo dài đến 

đầu năm 1946.
 Trong sáu tháng bao nhiêu máu mủ đã nhuộm đỏ miền Nam 

đất Việt, nhưng anh chị em Nam Bộ được sức ủng hộ của đồng 
bào toàn quốc vẫn trơ như đá vững như đồng quyết giữ gìn chủ 
quyền cho dân tộc.

Đó là nguyên nhân chính của Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3, 
bản hiệp định đầu tiên thừa nhận nền tự chủ của nước Việt Nam.

Nguyên nhân thứ hai là sự bất mãn của nhân dân Pháp, của 
dư luận Pháp đối với một cuộc chiến tranh thực dân hao tốn và 
phiêu lưu, một cuộc chiến tranh phi chính nghĩa đối với một nước 
dân chủ cộng hòa mới thành lập sau 5 năm kháng Nhật đồng thời 
với các nước Đồng minh.

Đó là về phần người Pháp.
Về phần chúng ta, dân ta và Chính phủ ta từ tháng 9 đến  

* Bản gốc không ghi ngày (BT). 

PHỤ LỤC: BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ...
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nay vì vận mệnh của nước nhà mà phải chiến đấu, ở Nam Bộ, nay 
có cơ hội trở lại hòa bình, mà đồng thời cũng đi đến được độc lập; 
mục đích cuối cùng vẫn đạt được mà lại tránh được bao nhiêu sự 
hy sinh đau đớn.

Hồ Chủ tịch trước khi cùng đại diện Chính phủ Pháp ký bản 
Hiệp định sơ bộ đã cân nhắc lợi hại gần xa của dân tộc một cách 
rõ như thế. Trong hai con đường đưa đến độc lập, Hồ Chủ tịch đã 
chọn con đường đỡ hao tổn mà cũng chắc chắn hơn.

Xét qua nội dung của bản Hiệp định sơ bộ, chúng ta phải chú 
ý mấy điều sau này:

1. Trước hết bản Hiệp định ấy là một bản Hiệp định đình chiến.
Xin các bạn đồng viện nghe lại câu này: “Các điều khoản kể 

trên đây sẽ được tức khắc thi hành. Sau khi ký hiệp định, hai 
Chính phủ lập tức quyết định mọi phương sách cần thiết để đình 
chỉ ngay cuộc xung đột, để giữ nguyên quân đội hai bên tại vị trí 
hiện thời và để gây một bầu không khí êm dịu cần thiết cho việc 
mở ngay cuộc điều đình thân thiện và thành thực”.

Ai cũng biết người Pháp không làm đúng theo điều đã ký. Và 
đồng bào Nam Bộ đã trả lời một cách đích đáng cho họ rằng con 
đường ấy là con đường sai lầm.

Bảy tháng sau khi bản Hiệp định sơ bộ này đã ký và hôm nay 
đúng ngày 30 tháng 10 là ngày bắt đầu thi hành bản Thỏa hiệp 
tạm thời vừa ký, chúng ta nên nhắc lại cho người Pháp câu tục 
ngữ: Xe trước đã đổ, xe sau phải coi chừng; để kêu gọi người Pháp 
thi hành cho đúng khoản thứ 9 trong bản Thỏa hiệp tạm thời, 
khoản nói về Nam Bộ.

2. Điều quan trọng trong bản Hiệp định sơ bộ mà chúng 
ta nên nêu ra là điều thừa nhận “nước Cộng hòa Việt Nam là 
một nước tự do có Chính phủ, nghị viện, bộ đội, tài chính riêng 
của mình”.
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Trong lúc bản Thỏa hiệp tạm thời ngày 14 tháng 9 sắp đem 
ra thi hành cũng nên nhắc lại điều này trong bản Hiệp định sơ bộ 
vì đó là điều quyết định nền tự chủ của Việt Nam về vấn đề tiền 
tệ và quan thuế.

3. Về vấn đề Nam Bộ, bản Hiệp định sơ bộ đã chủ trương: 
Trưng cầu dân ý để cho người Việt Nam ở Nam Bộ tự quyết định 
số phận của mình, nghĩa là tự quyết định muốn trở lại làm nô lệ 
cho người Pháp hay nhất định làm công dân tự do của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lúc bấy giờ có người hỏi: sao Cụ Hồ ký nhận điều ấy? Nhưng 
thật ra nếu chúng ta không dùng võ lực, không dùng chiến tranh 
thì chỉ có cách trưng cầu dân ý để giải quyết vấn đề thống nhất 
Trung Nam Bắc.

Lúc bấy giờ có người lo: Trưng cầu dân ý trong lúc quân đội 
Pháp chiếm đóng nhiều nơi quan trọng trong Nam, trong lúc họ 
dùng khủng bố để áp bức, ép buộc thì e bất lợi cho ta. Nhưng Hồ 
Chủ tịch đã tin tưởng chắc chắn vào lòng ái quốc, chí dũng cảm, 
sức tranh đấu của toàn thể đồng bào Nam Bộ, và toàn thể đồng 
bào Nam Bộ mặc dầu đại bác liên thanh, mặc dầu thiết giáp xe 
tăng đã trả lời cho người Cha già của dân tộc Việt Nam rằng: đây 
là đất nước Việt Nam, đây là dân tộc Việt Nam, cùng một nguồn, 
cùng một gốc, một tiếng nói, một chí hướng và cũng như lời anh 
Nguyễn Văn Tạo đã nói: Đại bác, liên thanh, xe tăng, thiết giáp 
không thể chia rẽ giang sơn đất Việt.

Quân đội Pháp chiếm đóng nhiều nơi ở Nam Bộ; bộ máy chính 
quyền người Pháp có nhiều lợi khí ủng hộ cho dã tâm của mình 
nhưng đến nay họ vẫn chưa chịu tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. 
Thế là nghĩa gì? Thế nghĩa là: Nam Bộ là miền Nam đất Việt 
và đồng bào Nam Bộ là người Việt miền Nam; và vũ khí tối tân 
không có thể thay đổi gì về điều thiên nhiên ấy.

Về cuộc trưng cầu dân ý, có người lo ngại nếu tình thế này 
kéo dài thì e càng ngày càng thiệt thòi vì đồng bào Nam Bộ phần 

PHỤ LỤC: BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ...
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bị khủng bố, phần bị mua chuộc, phần mệt mỏi. Chúng ta có nên 
quá lo ngại thế không? Khủng bố, thì kể sao cho xiết, và thật là 
vô cùng dã man tàn ác, mua chuộc cũng có, nhưng chỉ thu phục 
được một nhóm người không đáng kể; còn mệt mỏi thì không, 
nhất định không. Không, đồng bào Nam Bộ không những không 
mệt mỏi mà trái lại càng kháng chiến càng thêm phấn khởi càng 
bị khủng bố càng quyết sống chết với tự do. Và ai cũng phải công 
nhận rằng người Pháp càng dùng những thủ đoạn tàn khốc bất 
chính để chia xé Nam Bộ thì phong trào chia rẽ càng thụt lùi và 
phong trào thống nhất càng tiến bước không chỉ ở thôn quê, mà 
đến các đô thị, tại trung tâm Sài Gòn. Người Pháp càng kéo dài 
tình thế này chừng nào thì số đồng bào đã giác ngộ lại giác ngộ 
thêm; số rất ít người chưa giác ngộ sẽ dần dần giác ngộ cho nên 
cuộc trưng cầu dân ý nếu người Pháp sợ nó mà hoãn lại thì chỉ 
giúp cho sự thắng lợi của chúng ta càng vẻ vang thêm.

Tóm lại trên con đường tranh thủ độc lập của chúng ta, Hiệp 
định sơ bộ 6 tháng 3 là bước đầu đã nêu cao địa vị quốc tế của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mở đường cho cả một cuộc 
tiến triển về sau.

Ngoài ra bản Hiệp định sơ bộ đã dự phòng giữa hai Chính 
phủ Pháp và Việt những cuộc đàm phán chính thức để giải quyết 
những vấn đề quan trọng này:

- Quyền lợi kinh tế và văn hóa của người Pháp;
- Chế độ tương lai của Liên bang Đông Dương;
- Sự quan hệ về ngoại giao của nước Việt Nam với nước ngoài.
Ngày 24 tháng 3 năm 1946, Hồ Chủ tịch hội đàm với Đô đốc 

D’ Argenlieu tại vịnh Hạ Long. Đến ngày 1 tháng 4 năm 1946 các 
báo có đăng lời tuyên bố sau này của Cụ:

1. Vào độ trung tuần tháng tư một đoàn phái bộ đại biểu 
Quốc hội Việt Nam sẽ đi Pháp để tỏ tình thân thiện giữa Quốc 
hội và nhân dân Việt Nam đối với Quốc hội và nhân dân Pháp;



251

2. Cùng trong thời gian đó sẽ có một phái bộ chừng độ 10 
người từ Pháp qua Việt Nam sửa soạn các tài liệu cần thiết;

3. Đến hạ tuần tháng năm, phái bộ ta sẽ qua Pháp để mở cuộc 
đàm phán chính thức.

HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐÀ LẠT

Thế là ngày 16 tháng 4 tại trường bay Gia Lâm phái đoàn 
Việt Nam bay đi Đà Lạt để cùng phái đoàn Pháp mở cuộc đàm 
phán trù bị Đà Lạt.

 Cuộc đàm phán ấy khai mạc ngày 19 tháng 4 và bế mạc ngày 
11 tháng 5 tính được 22 ngày và đã xét qua tất cả những vấn đề 
mà bản Hiệp định sơ bộ đã nêu ra: chính trị, kinh tế, tài chính, 
văn hóa, quân sự. Trong đó vấn đề trưng cầu dân ý ở Nam Bộ đã 
làm sôi nổi hội nghị và dư luận.

Đây tôi xin thuật qua tình hình đàm phán về các vấn đề ấy: 
(xem văn kiện).

Hội nghị trù bị Đà Lạt chỉ cốt để cho đôi bên bày tỏ lập trường 
của mình và ai cũng thấy rằng lập trường ấy còn xa nhau nhiều 
và không dễ gì đi đến sự thỏa thuận toàn vẹn và nhanh chóng.

PHÁI ĐOÀN QUỐC HỘI SANG PHÁP

Đồng thời một ngày với phái đoàn đàm phán đi Đà Lạt thì 
phái đoàn Quốc hội từ Gia Lâm bay sang Pháp.

Công việc phái đoàn Quốc hội đã làm bên Pháp có thể tóm tắt 
trong bản thông cáo này:

“Từ giã Hà Nội ngày 25 phái đoàn chúng tôi đến Ba Lê. Ở 
nước Pháp được 20 ngày, hôm 16 tháng 5 chúng tôi đáp máy bay 
về nước, đến ngày 23 chúng tôi về tới Hà Nội.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ...
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“Nhiệm vụ của phái đoàn Quốc hội Việt Nam là sang tỏ lòng 
thân thiện với Quốc hội Pháp và nhân dân Pháp. Chúng tôi tin 
rằng chúng tôi làm trọn nhiệm vụ đó.

“Vì nghĩ rằng tình thân thiện giữa hai dân tộc cần được xây 
trên nền tảng vững vàng nên chúng tôi đã mạnh bạo nêu lên tất 
cả những vấn đề phân tranh giữa Việt và Pháp, nhất là về vấn 
đề Nam Bộ. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều nghị viên Quốc hội 
Pháp, với các chính đảng, các nhà báo, cùng các nhân sĩ có danh 
của nước Pháp, đâu đâu chúng tôi cũng thấy mối cảm tình với 
nước Việt Nam và sự nhận xét thỏa đáng về vấn đề Nam Bộ. Do 
sự hoạt động của chúng tôi mà người Pháp nhận thấy rõ ràng 
nếu nước Việt Nam cần thân thiện với nước Pháp thì nước Pháp 
cũng cần thân thiện với nước Việt Nam, và muốn thực hiện tình 
thân thiện ấy được hoàn toàn thì phải giải quyết vấn đề Nam Bộ 
cho hợp với ý nguyện của toàn thể dân tộc Việt Nam.

“Chúng tôi không bao giờ quên thái độ lịch sự và cảm tình 
mật thiết của nhân dân Pháp đối với chúng tôi”.

Trong lúc ở Đà Lạt hai phái đoàn Việt và Pháp họp nhau lại 
để chứng kiến nhiều chỗ phân tranh hơn chỗ thỏa thuận thì phái 
đoàn Quốc hội sang Pháp đã cùng với những người đại diện của 
Quốc hội Pháp, các giới chính trị Pháp, các cơ quan ngôn luận 
Pháp, các đoàn thể dân chúng Pháp chứng kiến nhiều chỗ thỏa 
thuận hơn chỗ phân tranh và chúng ta đã nhận thấy rằng nước 
Pháp của cuộc Đại Cách mệnh 1789, nước Pháp vừa thoát khỏi 
cuộc ngoại xâm tàn khốc đã hiểu và sẵn lòng ủng hộ hai nguyện 
vọng chính đáng và tha thiết của dân tộc Việt Nam là thống nhất 
và độc lập.

Vì thế cho nên chúng ta không nên vì những việc xảy ra ở 
Nam Bộ hay ở Hải Phòng, những việc đã xảy ra hôm qua và có 
thể xảy ra ngày mai mà quên nước Pháp mới đương tiến mạnh 
trên con đường dân chủ và hòa bình, nước Pháp sẵn lòng thân 
thiện với ta và chúng ta quyết tâm thân thiện.
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Lúc chúng tôi ở Pháp, có nhiều nghị viên Quốc hội Pháp tỏ ý 
rồi đây Nghị viện Pháp sẽ gửi một phái đoàn sang để đáp lễ chào 
mừng của Quốc hội Việt Nam. Cho nên chúng tôi mong rằng: rồi 
đây Nghị viện Pháp bầu xong chúng ta sẽ được hân hạnh tiếp 
đón phái đoàn Nghị viện Pháp sang nước ta để xây đắp cho được 
vững bền thêm tình thân thiện giữa hai nước cùng nhau phụng 
sự dân chủ và hòa bình.

Thưa các bạn đồng viện,
Từ ngày 6 tháng 3 năm 1946 chúng ta mong đợi, ngày mà 

Chính phủ Việt Nam sẽ phái một phái đoàn để cùng với Chính 
phủ Pháp chính thức đàm phán tại Pháp.

Ngày ấy đã đến.
Và ngày ấy, không chỉ có một phái đoàn Việt Nam sang Pháp, 

Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ yêu quý của dân Việt Nam và đồng thời là 
người bạn chân thành của dân Pháp, cũng sang Pháp.

Lần đầu tiên đối với thế giới, nước Việt Nam đã xuất hiện 
dưới hình ảnh một ông già tiêu biểu cho ý chí của 20 triệu con 
người quyết tâm giành địa vị xứng đáng của mình trong gia đình 
các nước dân chủ trên thế giới.

Thưa các bạn đồng viện, Hồ Chủ tịch đã đem lại cho dân tộc 
Việt Nam một ảnh hưởng sâu xa và rộng rãi cho nên tôi xin diễn 
đạt lòng hâm mộ toàn dân mà tỏ hoan nghênh đối với vị lãnh tụ 
yêu quý của chúng ta, tại Thủ đô nước Pháp cũng như ở Hà Nội, 
cũng như xưa kia trong rừng núi, bao giờ cũng thiết tha tận tụy 
với dân tộc, cương quyết và khôn khéo tranh thủ quyền lợi tối 
cao của quốc gia, luôn luôn sáng suốt dìu dắt vận mệnh nước nhà 
trên con đường tự do, độc lập, hạnh phúc.

Quay lại cuộc đàm phán Phôngtennơblô, chúng tôi không 
khỏi bùi ngùi hổ thẹn vì nếu Quốc hội hỏi chúng tôi mang lại cái 
gì xứng đáng với sự hy sinh phấn đấu của quốc dân trong một 
năm nay thì chúng tôi phải thú nhận rằng chúng tôi đã không 
thực hiện được những hy vọng mà quốc dân đã đặt vào chúng tôi.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ...



254

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

Quả thật chúng tôi chưa mang về được cái gì đảm bảo cho sự 
thống nhất ba kỳ, chúng tôi chưa mang về được chữ ký của Chính 
phủ Pháp thừa nhận nền độc lập của Việt Nam, nhưng về mặt 
tinh thần chúng ta thu được những thành tích rất quan trọng và 
quý báu là sự đồng tình, và sức ủng hộ của nhân dân Pháp, dư 
luận Pháp, nhiều chính giới, các đoàn thể dân chúng Pháp đối 
với vị Chủ tịch của nước Việt Nam và đối với nước Việt Nam của 
vị Chủ tịch ấy.

Cho nên sau khi ở Pháp về, Hồ Chủ tịch mạnh dạn tuyên bố:
- Nước Việt Nam phải thống nhất.
- Nước Việt Nam phải độc lập.
Bây giờ tôi xin báo cáo về cuộc đàm phán ở Pháp từ 

Phôngtennơblô đến bản Thỏa hiệp tạm thời 14 tháng 9 năm 1946.
Từ Phôngtennơblô đến bản Thỏa hiệp tạm thời có thể chia 

làm ba giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất là cuộc đàm phán chính thức ở 

Phôngtennơblô giữa hai phái đoàn Việt - Pháp từ buổi khai mạc 
6 tháng 7 năm 1946 đến ngày 1 tháng 8 là ngày cuộc đàm phán 
tạm hoãn, nguyên nhân là vì phái đoàn Việt Nam phản kháng về 
việc triệu tập Hội nghị liên bang ở Đà Lạt.

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Hồ Chủ tịch trực tiếp với nhân 
viên trọng yếu trong Chính phủ Pháp để thỏa thuận về cách mở 
lại Hội nghị Phôngtennơblô cho có hiệu quả. Giai đoạn này kéo 
dài trong suốt tháng tám.

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đi đến bản Thỏa hiệp tạm thời 
14 tháng 9 là giai đoạn tạm thời kết thúc cuộc đàm phán chính 
thức của chúng ta ở Pháp.

Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đàm phán chính thức giữa 
hai phái đoàn, trong những phiên họp toàn thể hai phái đoàn và 
những phiên họp các tiểu ban chính trị, kinh tế, tài chính, văn hóa 
và quân sự. Trong những phiên họp này, trừ vấn đề Nam Bộ ra, 
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các vấn đề khác đều đem ra bàn cãi, nhưng trong đó nên chú ý 
những vấn đề này:

- Địa vị nước Việt Nam trong khối Liên hiệp nước Pháp;
- Vấn đề ngoại giao của nước Việt Nam;
- Vấn đề Liên bang Đông Dương.
Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Hồ Chủ tịch thương thuyết để 

thỏa thuận với Chính phủ Pháp về những điều căn bản có thể mở 
lại cuộc đàm phán Phôngtennơblô một cách thuận tiện để đi đến 
một bản hiệp định dứt khoát. Chính lúc này là lúc Cụ Hồ Chủ 
tịch nêu ra hai vấn đề thiết cốt của dân tộc Việt Nam và hết sức 
tranh thủ sự đồng tình của Chính phủ Pháp.

Một là vấn đề Chính phủ Pháp thừa nhận nền độc lập của 
nước Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp.

Hai là vấn đề tổ chức trưng cầu dân ý ở Nam Bộ.
Vì vấn đề thứ nhất, căn bản Chính phủ Pháp không có lý do 

gì phản đối và chỉ vì hoàn cảnh chính trị nước Pháp lúc bấy giờ 
mà chưa giải quyết được.

Thật thế Chính phủ nước Pháp cộng hòa không thể có lý do 
căn bản gì không thừa nhận công nhiên trước thế giới nền độc lập 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chúng ta ngạc nhiên 
vì sao Chính phủ Pháp đối với chúng ta còn quá e lệ rụt rè trong 
lúc Chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận nền độc lập của Phi Luật Tân, 
Chính phủ Anh thừa nhận nền độc lập của Ấn Độ.

Vấn đề thứ hai là vấn đề tổ chức trưng cầu dân ý ở Nam Bộ. 
Về vấn đề này Hồ Chủ tịch có trao cho Chính phủ Pháp một bản 
đề nghị chủ trương cách tổ chức và cơ quan phụ trách việc trưng 
cầu dân ý. Về vấn đề này cũng thế, căn bản Chính phủ Pháp cũng 
không có lý do gì phản đối việc tổ chức trưng cầu dân ý, nhưng 
Chính phủ Pháp cũng chỉ viện ra những lẽ e ngại lo sợ về việc trị 
an chưa hoàn toàn khôi phục mà tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thì 
có chỗ chưa thích hợp, thuận tiện.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ...
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Vì hai vấn đề căn bản này đôi bên không thỏa thuận được nên 
việc mở lại Hội nghị Phôngtennơblô: nghĩa là việc hoãn Hội nghị 
Phôngtennơblô còn kéo dài, nhưng sẽ kéo dài đến chừng nào? Đó 
là một vấn đề mà hai chính phủ đều lưu tâm, nhưng chính đó là 
vấn đề quan hệ Việt - Pháp mà hai chính phủ không thể không 
giải quyết, nếu không toàn bộ giải quyết thì cũng phải giải quyết 
những điều cấp bách và cần thiết.

Đứng về nội dung mà nói thì bản Thỏa hiệp tạm thời 14 
tháng 9 có thể phân thành hai phần: một phần đặc biệt quan 
thiết đến quyền lợi kinh tế và văn hóa người Pháp ở Việt Nam, 
một phần đặc biệt quan thiết đến tình hình chính trị ở miền Nam 
Trung Bộ và nhất là ở Nam Bộ ngoài ra có vấn đề đặt lãnh sự ở 
những nước láng giềng mà chúng ta cùng quan tâm. Phân ra như 
thế để cân phần nặng nhẹ, chứ thật ra người Việt chúng ta cũng 
cần ổn định tình hình kinh tế chung ở miền Bắc như người Pháp 
cũng cần ổn định tình hình chính trị chung ở miền Nam. Tình 
hình kinh tế chung ở Bắc tốt đẹp thêm thì Pháp và Nam đều có 
lợi. Tình hình chính trị chung ở Nam yên ổn thì người Nam cũng 
như người Pháp đều có lợi. Chúng ta phải nói rõ chỗ này để cho 
mọi người nhận thấy rằng: quyền lợi của người Việt và người 
Pháp mật thiết liên quan với nhau từ kinh tế đến chính trị và 
từ Bắc vào Nam; quyền lợi này đều liên đới quan hệ với nhau. 
Muốn lợi cho mình phải nhớ đến lợi người; muốn làm hại người 
phải nhớ rằng người có thể làm hại mình. Quên điều này, làm 
trái điều này, nghĩa là muốn lợi mình hại người sẽ không thành 
và có hại.

Cố nhiên: Đối với bản Thỏa hiệp tạm thời chúng ta không ca 
khải hoàn mà hoan nghênh nó nhưng chúng ta cũng không lấy 
gì làm bi quan.

Kẻ bi quan trong sự nhận xét bản Thỏa hiệp tạm thời cũng 
như kẻ bi quan trong công cuộc chung của quốc gia dân tộc đều 
không đúng.
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Kẻ bi quan ấy lo ngại rằng bản Thỏa hiệp tạm thời lúc thi 
hành ra sẽ lợi cho Pháp nhiều hơn lợi cho ta vì người Pháp sẽ tìm 
hết cách để thi hành đầy đủ những điều lợi cho họ và đồng thời 
dùng đủ thủ đoạn để ngăn sự thi hành những điều lợi cho ta.

Nhưng có đạo lý nào lại như thế. Đối với Chính phủ Pháp, 
Chính phủ Việt Nam tin tưởng vào lòng tín nghĩa của kẻ nắm 
quyền bính một nước văn minh. Đối với người Pháp ở xứ ta, 
chúng ta tin cậy vào sự nhận thức quyền lợi của họ một cách cho 
thích hợp.

Về kinh tế, văn hóa, chúng ta sẵn sàng khôi phục trong vòng 
những hiệp định đã ký, quyền lợi của người Pháp, và chúng ta 
còn hoan nghênh họ phát triển thêm, nhưng không một phút nào 
chúng ta không bao giờ quên đảm bảo chủ quyền của nước Việt 
Nam, của Chính phủ Việt Nam về nền kinh tế và văn hóa của 
quốc dân.

Ví dụ như về quan thuế, người Pháp lâu nay muốn nhập nền 
quan thuế Việt Nam vào khuôn khổ chế độ quan thuế Liên bang 
nghĩa là dưới quyền người Pháp điều khiển, chúng ta đã trả lời 
bằng lời nói và hành động: không được, nhất định không được 
muốn gì thì muốn chứ không được. Chúng ta cần duy trì nền 
quan thuế tự chủ của chúng ta cũng như chúng ta cần duy trì bộ 
máy hô hấp quan yếu đến tính mệnh của chúng ta vậy.

Về vấn đề đặt lãnh sự, bản Thỏa hiệp tạm thời thừa nhận 
quyền đặt lãnh sự của chúng ta là một điều hiển nhiên chỉ còn 
thỏa thuận với người Pháp những vấn đề thủ tục.

Trong lúc Ấn Độ đương đặt sứ thần ở nhiều nước lớn và đặt 
lãnh sự tại nhiều nơi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng 
phải bắt đầu đặt lãnh sự ở những nước lân cận để xây đắp con 
đường ngoại giao về tương lai.

Nhưng đối với chúng ta vấn đề cốt yếu trong bản Thỏa hiệp 
tạm thời là vấn đề Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ...
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Vì vấn đề Nam Bộ, bản Thỏa hiệp tạm thời đã ghi những điều 
rất minh bạch và dứt khoát:

Phải đình chiến hẳn;
Phải tha chính trị phạm và người bị tù trong lúc giao chiến;
Phải thi hành các quyền tự do dân chủ;
Phải có người đại diện Chính phủ Việt Nam vào Nam cùng với 

viên Thượng sứ trông nom sự thi hành bản Thỏa hiệp tạm thời.
Đấy! Chưa có trưng cầu dân ý nhưng chúng ta có tất cả điều 

kiện thuận tiện để đi đến sự tiến hành cuộc trưng cầu dân ý ấy 
theo ý muốn của đôi bên, nhất là theo ý muốn của Chính phủ 
Pháp vì chính Chính phủ Pháp cho là phải khôi phục lại trị an 
thì mới tổ chức được cuộc đầu phiếu thành thực.

Những người lo ngại cho số phận bản Thỏa hiệp tạm thời, lo 
ngại nhất cho sự thi hành những điều khoản này:

Những người ấy nhắc lại bản Hiệp định sơ bộ chủ trương lập 
tức đình chiến mà chiến sự vẫn không đình.

Những người ấy nhắc lại tiểu ban do Hội nghị trù bị Đà Lạt 
tổ chức ra để nghiên cứu về phương pháp đình chiến mà đến nay 
vẫn chưa làm được việc gì thực tế.

Những người ấy còn kể thêm bao nhiêu hành vi trái Hiệp định 
sơ bộ của người Pháp từ đó đến nay rải rác khắp xứ Việt Nam.

Nào là chiếm cứ cao nguyên Nam Trung Bộ.
Nào là thành lập nước Nam Kỳ tự trị.
Nào là chiếm đóng một đôi nơi ở Bắc Bộ.
Rồi những người ấy hỏi chúng ta: Chuyến này người Pháp sẽ 

thành thực đến chừng nào, sẽ quyết tâm thi hành đến đâu những 
điều khoản thuộc về Nam Bộ trong bản Thỏa hiệp tạm thời.

Lo ngại, kể ra đáng lo ngại.
Kinh nghiệm đã qua làm cho chúng ta lo ngại, đã đành.
Những việc hiện đương xảy ra cũng còn nuôi sự lo ngại ấy 

trong lòng ta.
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Nhìn đến tương lai và nhớ đến sự tham vọng không bờ bến 
của một số người Pháp đối với Nam Bộ chúng ta không thể yên 
tâm dễ dàng.

Nhưng lần đầu xe tăng thiết giáp đã không chinh phục được 
Nam Bộ cho nên mới có bản Hiệp định sơ bộ. Lần thứ hai xe tăng 
thiết giáp cũng không chinh phục được Nam Bộ cho nên mới có 
bản Thỏa hiệp tạm thời 14 tháng 9.

Nghĩa là kẻ quyết định số phận Nam Bộ cuối cùng không 
phải người Pháp, quyết định số phận Nam Bộ cuối cùng là đồng 
bào Nam Bộ, nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam. Đồng 
bào Nam Bộ, nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ đủ 
sức lực và thủ đoạn tranh thủ thắng lợi cuối cùng, tranh thủ cho 
kỳ được Nam Bộ ở trong vòng thân ái của Tổ quốc Việt Nam.

Đó là công việc của chúng ta trong những ngày sắp tới.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ...
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NGHỊ QUYẾT 
CỦA KỲ HỌP THỨ HAI QUỐC HỘI KHÓA I  

VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO VỚI NƯỚC PHÁP 
(Ngày 31 tháng 10 năm 1946)*

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, họp khóa thứ hai 
tại Hà Nội,

Sau khi nghe báo cáo về ngoại giao,

QUYẾT NGHỊ:

Chính sách ngoại giao với nước Pháp căn cứ trên chủ quyền 
của Việt Nam với lực lượng quốc dân làm hậu thuẫn, phải cương 
quyết để bảo toàn lãnh thổ Việt Nam.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ hai, hồ sơ 
số 1, Văn phòng Quốc hội. 
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TỜ TRÌNH 
VỀ BẢN DỰ ÁN LUẬT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG 
Do Nguyễn Văn Tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động trình bày  

tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I  
(Ngày 8 tháng 11 năm 1946)*

Thưa các ngài,
Ngay từ đầu năm nay, Chính phủ đã thảo xong một bản dự 

án Luật lao động.
Bản này đã được Ban Thường trực Quốc hội, Tổng Liên đoàn 

Lao động cùng Viện Thương mại tham gia ý kiến. 
Sau đó một Hội đồng có các đại biểu Chính phủ, Tổng Liên 

đoàn Lao động và Viện Thương mại đã xét lại và lập bản dự án 
sắc lệnh.

Bản dự án chung này sẽ xem xét lại tường tận và ban hành.

I- THỨ TỰ XẾP ĐẶT CÁC CHƯƠNG TRONG BẢN DỰ ÁN

Bản dự án đã xếp đặt các chương theo thứ tự hợp lý mà phần 
nhiều các bộ luật lao động các nước đều theo.

Dưới đây là tóm tắt những chương trong bản dự án:
Chương thứ I  Tổng lệ và định nghĩa những danh từ.
Chương thứ II Nói về sự học nghề.
Chương thứ III  Khế ước làm công, tiền công, phụ cấp thâm 

niên, phụ cấp gia đình.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ hai, hồ sơ 
số 1, Văn phòng Quốc hội. 
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Chương thứ IV  Ấn định tất cả các điều kiện làm việc chung 
cho tất cả mọi nghề: tuổi làm việc, ngày làm 
8 giờ, thời hạn làm việc ban đêm của đàn bà 
và thanh niên, những ngày lễ được nghỉ ăn 
lương, lệ nghỉ hằng năm, lệ nghỉ của đàn bà 
thai đẻ và những người ốm đau.

Chương thứ V Ấn định thêm các điều kiện làm việc riêng 
cho vài nghề như trong các hầm mỏ, các 
nghề ca kịch, v.v. và thể lệ dùng nhân công 
ngoại quốc. 

Chương thứ VI   Định những điều kiện để bảo vệ an toàn cho 
công nhân trong lúc đương làm việc, điều 
kiện vệ sinh.

Chương thứ VII  Nói về việc bồi thường khi gặp tai nạn lao động.
Chương thứ VIII Nói về quyền tự do lập công hội, bãi công, v.v..
Chương thứ IX  Định những hình phạt đối với những người 

phạm vào luật lệ lao động.
Chương thứ X  Bãi bỏ những luật lệ trái với bản dự án này 

và ấn định cho công nhân được tư pháp giúp 
khi đứng kiện hay bị kiện.

II- NHỮNG NGUYÊN TẮC CÔNG NHẬN  
TRONG BẢN DỰ ÁN

1. Phạm vi thi hành bản dự án

Bản dự án sẽ thi hành cho tất cả công nhân Việt Nam.
Nhưng riêng đối với các công nhân đồn điền, những công 

nhân nông nghiệp, các người làm với tư gia (gia nhân), công nhân 
làm việc cho Chính phủ sẽ có một đạo luật quy định rõ ràng.
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2. Những bảo đảm lúc học nghề
a) Không được dùng thợ học nghề dưới 12 tuổi tính theo 

dương lịch. 
b) Đến 18 tuổi phải kể là thợ chính thức.
- Nếu chưa cho là công nhân lành nghề, phải đưa ra một hội 

đồng chuyên môn định đoạt.
- Chưa đến 18 tuổi nhưng nếu người thợ tự nhận mình đã 

lành nghề cũng có thể xin hội đồng nói trên định đoạt.
c) Trong các xí nghiệp, số thợ học nghề không quá 1/4 tổng số 

thợ trong xí nghiệp.
d) Những xí nghiệp dùng từ 30 người thợ chuyên nghiệp trở 

lên phải có ít nhất là 1/10 thợ tập nghề.
Nếu số thợ tập nghề quá số người, phải mở lớp tu nghiệp hay 

trường dạy nghề.

3. Khế ước làm việc
a) Khế ước sẽ ký kết theo dân luật.
b) Đối với khế ước có định hạn hay không định hạn, tùy từng 

trường hợp và do đôi bên thỏa thuận. Nhưng mỗi khi bên nào 
muốn bãi khế ước phải báo trước một tháng. Nếu không sẽ phải 
bồi thường.

c) Nếu tự ý bãi khế ước mà không có nguyên do chính đáng 
cũng phải bồi thường.

d) Những chủ biết người công nhân đang có khế ước với người 
khác mà rủ sang làm với mình phải liên đới bồi thường cho người 
chủ cũ. 

4. Những bảo đảm đối với người cai thầu

a) Người cai thầu phải niêm yết: lương tối thiểu hiện thi 
hành trong miền làm việc, lương mà họ trả cho người làm theo 
từng hạng công nhân hay từng việc làm.

Nếu khai gian sẽ bị tội.

PHỤ LỤC: TỜ TRÌNH VỀ BẢN DỰ ÁN LUẬT...
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b) Người chủ chính phải thay cho các cai thầu để trả công 
và các khoản phụ cấp cho người làm nếu người cai thầu không 
trả được.

5. Khế ước chung cho từng nghề hay từng xí nghiệp, 
tập hợp khế ước

a) Tập hợp khế ước chỉ thi hành cho người chủ, những công 
hội hay đoàn thể đã thỏa thuận ký kết.

b) Có thể xin gia nhập sau vào một tập hợp khế ước.
c) Khi hết hạn định trong khế ước, nếu hai bên chủ và nhân 

công không thủ tiêu tập hợp khế ước thì khế ước có thể thi hành 
trong sáu tháng nữa và có thể mãi mãi.

Nếu trong khế ước không định hạn thi hành, thì khế ước này 
sẽ thi hành trong hạn một năm. Nhưng bất cứ lúc nào chủ hay 
nhân công, nếu muốn sửa đổi sẽ ngỏ ý cùng Ty Lao động. Nếu xét 
ra chính đáng, Ty Lao động sẽ triệu tập hai bên để sửa đổi. 

d) Những người hay đoàn thể đã ký kết vào một tập hợp khế 
ước nào không được ký giao kèo riêng trái với tập hợp khế ước ấy 
và phải thi hành cho đúng. 

6. Tiền công
a) Tiền công tối thiểu sẽ do Chính phủ ấn định theo những 

đề nghị của những hội đồng có cả đại biểu chủ và công nhân.
b) Khi định tiền công tối thiểu không phân biệt đàn bà và 

đàn ông, chỉ phân biệt người lớn và trẻ con dưới 15 tuổi.
c) Tiền công sẽ trả mỗi tháng ít nhất là hai kỳ.
d) Cấm chế độ lưu công.
e) Cấm phạt vào tiền công.

7. Tiền ký quỹ
Nếu xí nghiệp nào bắt ký quỹ thì tiền này phải nộp thẳng vào 

công khố quốc gia. Chủ chỉ được ủy quyền với số tiền đó.
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Nếu công khố có trả lãi, lãi đó sẽ về công nhân hưởng.

8. Phụ cấp gia đình
a) Tất cả công nhân đều được phụ cấp gia đình.
b) Hằng tháng các chủ phải đóng vào quỹ riêng (sẽ lập sau) 

một số tiền tính tỷ lệ đối với số lương tổng cộng phải trả cho công 
nhân xí nghiệp.

Quỹ này sẽ trả phụ cấp gia đình.

9. Phụ cấp thâm niên
Phụ cấp này có mục đích thay bảo hiểm thất nghiệp và bảo 

hiểm già cả trong khi chờ đợi lập được những bảo hiểm xã hội.
a) Phụ cấp này sẽ trả cho tất cả các hạng công nhân.
b) Chỉ không được phụ cấp này khi tự ý xin thôi để ra kinh 

doanh hay làm với chủ khác hay khi phạm một trọng tội về 
hình luật.

c) Ngoài ra những công nhân đã làm được 15 năm trở lên 
hay chưa được 15 năm vì già yếu xin thôi cũng được khoản phụ 
cấp này.

d) Khi quá cố thì vợ và con được hưởng.
e) Phụ cấp định mỗi năm làm việc là 50đ. 
g) Đối với dĩ vãng, bản sắc lệnh có hiệu lực 10 năm.

10. Quyền tham gia chia lãi
Công nhân có quyền được tham gia vào chia lãi cuối năm mà 

Bộ Lao động sẽ định tỷ lệ cho mỗi hãng xí nghiệp.

11. Việc các xí nghiệp khai trình cũng lập nội quy
a) Những xí nghiệp dùng quá 10 người làm phải khai với Ty 

Lao động.
b) Dùng quá 25 nhân công phải lập một bản nội quy định thể 

lệ làm việc hằng ngày và cách trả tiền lương, v.v.. Bản nội quy 
này phải được Ty Lao động duyệt y.

PHỤ LỤC: TỜ TRÌNH VỀ BẢN DỰ ÁN LUẬT...
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ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

12. Tuổi làm việc

Cấm dùng trẻ con dưới 12 tuổi.
Đối với trẻ con từ 12 đến 18 tuổi, Ty Lao động có quyền săn 

sóc tới và khi xét nếu trẻ bị dùng vào những công việc quá sức 
hay nguy hiểm sẽ bắt chủ đổi việc cho hay không được dùng nữa.

13. Hạn làm việc

a) Hạn làm việc định nhiều nhất là 48 giờ mỗi tuần.
b) Trong các hầm mỏ cùng những xưởng kỹ nghệ nào mà 

công việc làm có hại cho sức khỏe giờ làm sẽ rút xuống 45 giờ một 
tuần (bảng kê những kỹ nghệ ấy do Bộ Lao động ấn định).

c) Không được dùng đàn bà và trẻ con dưới 18 tuổi làm việc 
đêm nghĩa là từ 9 giờ đến 5 giờ sáng.

Muốn dùng làm đêm trong những trường hợp đặc biệt phải có 
Ty Lao động cho phép.

14. Nghỉ hằng tuần

Mỗi tuần lễ được nghỉ một ngày (24 giờ liền).

15. Nghỉ những ngày lễ ăn lương

Công nhân được nghỉ ăn lương trong những ngày lễ sau đây: 
- Bốn ngày lễ về dịp Tết Nguyên đán
- Ngày lễ Lao động 1-5
- Ngày 1 tháng giêng dương lịch
- Ngày Độc lập 2-9
- Ngày Quốc khánh 19-8
- Ngày Thiên Chúa giáng sinh và ngày Phật đản.

16. Lệ nghỉ của sản phụ

Sản phụ được nghỉ trong thời kỳ thai sản 8 tuần lễ ăn nửa lương.
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Những xí nghiệp dùng 100 nhân công đàn bà trên 15 tuổi 
phải có nhà giữ trẻ con cần phải cho bú.

17. Nghỉ hằng năm ăn lương
Mỗi năm được nghỉ 10 ngày liền lĩnh cả lương và phụ cấp, 

lương phải trả trước khi nghỉ.

18. Nghỉ khi ốm đau
Mỗi năm được nghỉ ăn lương vì ốm đau trong hạn nhiều nhất 

là 20 ngày.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC RIÊNG CHO VÀI NGHỀ 

19. Hầm mỏ và các nghề có hại cho sức khỏe
Cấm dùng đàn bà và trẻ con dưới 15 tuổi làm việc trong hầm 

mỏ cùng các việc có hại cho sức khỏe. 

20. Nghề ả đào và vũ nữ
Cấm dùng trẻ con dưới 15 tuổi.

21. Việc dùng công nhân ngoại quốc
a) Muốn dùng công nhân ngoại quốc phải có giấy phép của 

Chính phủ Việt Nam.
b) Chỉ được dùng không quá một tỷ số định sau.
c) Đạo luật thi hành cho cả công nhân ngoại quốc nào mà 

ở nước họ, công nhân Việt Nam cũng được đảm bảo một cách 
tương đương.

22. Việc bảo an và vệ sinh
Các xí nghiệp phải trữ liệu đủ phương tiện để đảm bảo sinh 

mạng, vệ sinh cho công nhân.
Các xí nghiệp tùy số công nhân dùng nhiều hay ít phải có 

thuốc cấp cứu, phòng thuốc hay bệnh viện, y tá hay y sĩ trông 
nom, v.v..

PHỤ LỤC: TỜ TRÌNH VỀ BẢN DỰ ÁN LUẬT...
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23. Tai nạn lao động
Tất cả các công nhân khi bị tai nạn bởi công việc hay nhân 

khi làm công việc dù lỗi tại mình hay không mà phải nghỉ việc 
quá 4 ngày thì phải được chủ bồi thường. Số tiền bồi thường sẽ kể 
từ hôm sau ngày xảy ra tai nạn. Ngày xảy ra tai nạn vẫn coi như 
ngày công nhân vẫn làm việc chủ phải trả lương.

Đối với công nhân quá cố, những người thừa kế được bồi thường. 

24. Quyền tổ chức
a) Công nhân có quyền tự do lập Công đoàn, chỉ phải khai 

tại phòng lục sự tòa án và báo cho Ủy ban hành chính và Ty Lao 
động trước khi hoạt động.

b) Công đoàn có tư cách pháp nhân được phép mua bất động 
sản, tự do lập hợp tác xã, các cơ quan tương tế, v.v..

c) Có thể liên kết để lập Liên đoàn hay Tổng liên đoàn. 
d) Ở các ngành kỹ nghệ của quốc gia hay thuộc quyền quốc 

gia kiểm soát, công nhân có thể lập các Ủy ban công sở để trực 
tiếp giúp đỡ Chính phủ trong công việc kiến quốc.

e) Ở các xí nghiệp của tư nhân, Công đoàn hoặc đại biểu công 
nhân sẽ thay mặt cho toàn thể công nhân ở xí nghiệp ấy trong 
mọi trường hợp.

25. Quyền tự do bãi công
Công nhân có quyền kết hợp, quyền bãi công.

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946



269

HIẾN PHÁP  
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  

(Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua  
ngày 9 tháng 11 năm 1946)

LỜI NÓI ĐẦU

Cuộc Cách mạng Tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất 
nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.

Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát 
khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ 
chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.

Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh 
thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng 
dân chủ.

Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp 
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Quốc hội nhận 
thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích 
vẻ vang của cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc 
dưới đây:

- Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai 
cấp, tôn giáo.

- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.
Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới 

một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống 
nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với 
trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại.
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Chương I

CHÍNH THỂ

Điều thứ 1. Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.

Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt 
Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, 
tôn giáo.

Điều thứ 2. Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất 
Trung Nam Bắc không thể phân chia.

Điều thứ 3. Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nền 
đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.

Quốc ca là bài Tiến quân ca.
Thủ đô đặt ở Hà Nội.

Chương II

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CÔNG DÂN

Mục A 
NGHĨA VỤ 

Điều thứ 4. Mỗi công dân Việt Nam phải:
- Bảo vệ Tổ quốc
- Tôn trọng Hiến pháp
- Tuân theo pháp luật.

Điều thứ 5. Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính.

Mục B 
QUYỀN LỢI 

Điều thứ 6. Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về 
mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá.
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Điều thứ 7. Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước 
pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc 
tuỳ theo tài năng và đức hạnh của mình.

Điều thứ 8. Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những quốc 
dân thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp 
trình độ chung.

Điều thứ 9. Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi 
phương diện.

Điều thứ 10. Công dân Việt Nam có quyền:
- Tự do ngôn luận
- Tự do xuất bản
- Tự do tổ chức và hội họp
- Tự do tín ngưỡng
- Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.

Điều thứ 11. Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ 
và giam cầm người công dân Việt Nam.

Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm 
phạm một cách trái pháp luật.

Điều thứ 12. Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam 
được bảo đảm.

Điều thứ 13. Quyền lợi các giới cần lao trí thức và chân tay 
được bảo đảm.

Điều thứ 14. Những người công dân già cả hoặc tàn tật 
không làm được việc thì được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về 
mặt giáo dưỡng.

Điều thứ 15. Nền sơ học cưỡng bách và không học phí. Ở các 
trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng 
tiếng của mình.

PHỤ LỤC: HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
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Học trò nghèo được Chính phủ giúp.
Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương trình 

Nhà nước.

Điều thứ 16. Những người ngoại quốc tranh đấu cho dân chủ 
và tự do mà phải trốn tránh thì được trú ngụ trên đất Việt Nam.

Mục C 
BẦU CỬ, BÃI MIỄN VÀ PHÚC QUYẾT 

Điều thứ 17. Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu 
phải tự do, trực tiếp và kín.

Điều thứ 18. Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, 
không phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người 
mất trí và những người mất công quyền.

Người ứng cử phải là người có quyền bầu cử, phải ít ra là 21 
tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.

Công dân tại ngũ cũng có quyền bầu cử và ứng cử.

Điều thứ 19. Cách thức tuyển cử sẽ do luật định.

Điều thứ 20. Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình 
đã bầu ra, theo Điều thứ 41 và 61.

Điều thứ 21. Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp 
và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo Điều thứ 32 
và 70.

Chương III

NGHỊ VIỆN NHÂN DÂN 

Điều thứ 22. Nghị viện nhân dân là cơ quan có quyền cao 
nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
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Điều thứ 23. Nghị viện nhân dân giải quyết mọi vấn đề 
chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, biểu quyết ngân sách, 
chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài.

Điều thứ 24. Nghị viện nhân dân do công dân Việt Nam bầu 
ra. Ba năm bầu một lần.

Cứ 5 vạn dân thì có một nghị viên.
Số nghị viên của những đô thị lớn và những địa phương có 

quốc dân thiểu số sẽ do luật định.

Điều thứ 25. Nghị viên không phải chỉ thay mặt cho địa 
phương mình mà còn thay mặt cho toàn thể nhân dân.

Điều thứ 26. Nghị viện nhân dân tự thẩm tra xem các nghị 
viên có được bầu hợp lệ hay không.

Điều thứ 27. Nghị viện nhân dân bầu một Nghị trưởng, hai 
Phó Nghị trưởng, 12 ủy viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết để 
lập thành Ban Thường vụ.

Nghị trưởng và Phó Nghị trưởng kiêm chức Trưởng và Phó 
Trưởng ban Thường vụ.

Điều thứ 28. Nghị viện nhân dân mỗi năm họp hai lần do 
Ban Thường vụ triệu tập vào tháng 5 và tháng 11 dương lịch.

Ban Thường vụ có thể triệu tập hội nghị bất thường nếu 
xét cần.

Ban Thường vụ phải triệu tập Nghị viện nếu một phần ba 
tổng số nghị viên hoặc Chính phủ yêu cầu.

Điều thứ 29. Phải có quá nửa tổng số nghị viên tới họp, hội 
nghị mới được biểu quyết.

Nghị viện quyết nghị theo quá nửa số nghị viên có mặt.
Nhưng muốn tuyên chiến thì phải có hai phần ba số nghị viên 

có mặt bỏ phiếu thuận.

PHỤ LỤC: HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA



274

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

Điều thứ 30. Nghị viện họp công khai, công chúng được 
vào nghe.

Các báo chí được phép thuật lại các cuộc thảo luận và quyết 
nghị của Nghị viện.

Trong những trường hợp đặc biệt, Nghị viện có thể quyết 
nghị họp kín.

Điều thứ 31. Những luật đã được Nghị viện biểu quyết, Chủ 
tịch nước Việt Nam phải ban bố chậm nhất là 10 hôm sau khi 
nhận được thông tri. Nhưng trong hạn ấy, Chủ tịch có quyền yêu 
cầu Nghị viện thảo luận lại. Những luật đem ra thảo luận lại, 
nếu vẫn được Nghị viện ưng chuẩn thì bắt buộc Chủ tịch phải 
ban bố.

Điều thứ 32. Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ 
đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên 
đồng ý.

Cách thức phúc quyết sẽ do luật định.

Điều thứ 33. Khi nào hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý, 
Nghị viện có thể tự giải tán. Ban Thường vụ thay mặt Nghị viện 
tuyên bố sự tự giải tán ấy.

Điều thứ 34. Khi Nghị viện nhân dân đã hết hạn hoặc chưa 
hết hạn mà tự giải tán thì Ban Thường vụ giữ chức quyền cho 
đến khi bầu lại Nghị viện nhân dân mới.

Điều thứ 35. Hai tháng trước khi Nghị viện nhân dân hết 
hạn, Ban Thường vụ tuyên bố cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới 
phải làm xong trong hai tháng trước ngày Nghị viện hết hạn.

Khi Nghị viện nhân dân tự giải tán, Ban Thường vụ tuyên bố 
ngay cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới làm xong trong hai tháng 
sau ngày Nghị viện tự giải tán.

Chậm nhất là một tháng sau cuộc bầu cử, Ban Thường vụ 
phải họp Nghị viện nhân dân mới.



275

Trong khi có chiến tranh mà Nghị viện hết hạn thì Nghị viện 
hoặc Ban Thường vụ có quyền gia hạn thêm một thời gian không 
nhất định. Nhưng chậm nhất là sáu tháng sau khi chiến tranh 
kết liễu thì phải bầu lại Nghị viện.

Điều thứ 36. Khi Nghị viện không họp, Ban Thường vụ 
có quyền:

a) Biểu quyết những dự án sắc luật của Chính phủ. Những 
sắc luật đó phải đem trình Nghị viện vào phiên họp gần nhất để 
Nghị viện ưng chuẩn hoặc phế bỏ.

b) Triệu tập Nghị viện nhân dân.
c) Kiểm soát và phê bình Chính phủ.

Điều thứ 37. Phải có quá nửa tổng số nhân viên bỏ phiếu 
thuận, những nghị quyết của Ban Thường vụ mới có giá trị.

Điều thứ 38. Khi Nghị viện không họp được, Ban Thường 
vụ cùng với Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay 
đình chiến.

Điều thứ 39. Đầu mỗi khoá họp, sau khi Ban Thường vụ báo 
cáo công việc, vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ có thể 
nêu ra, nếu có một phần tư tổng số nghị viên yêu cầu. Toàn Ban 
Thường vụ phải từ chức nếu không được tín nhiệm. Nhân viên 
Ban thường vụ cũ có thể được bầu lại.

Điều thứ 40. Nếu chưa được Nghị viện nhân dân đồng ý 
hay trong lúc Nghị viện không họp mà chưa được Ban Thường 
vụ đồng ý thì Chính phủ không được bắt giam và xét xử những 
nghị viên.

Nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong 
Nghị viện.

PHỤ LỤC: HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
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Trong trường hợp phạm pháp quả tang, Chính phủ có thể bắt 
giam nghị viên ngay nhưng chậm nhất là 24 giờ phải thông tri 
cho Ban Thường vụ. Ban Thường vụ hoặc Nghị viện sẽ định đoạt.

Khi một nghị viên mất quyền ứng cử thì đồng thời mất cả tư 
cách nghị viên.

Điều thứ 41. Nghị viện phải xét vấn đề bãi miễn một nghị 
viên khi nhận được đề nghị của một phần tư tổng số cử tri tỉnh 
hay thành phố đã bầu ra nghị viên đó. Nếu hai phần ba tổng 
số nghị viên ưng thuận đề nghị bãi miễn thì nghị viên đó phải 
từ chức.

Điều thứ 42. Phụ cấp của các nghị viên sẽ do luật định.

Chương IV

CHÍNH PHỦ 

Điều thứ 43. Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Điều thứ 44. Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, Phó Chủ tịch và Nội các.

Nội các có Thủ tướng, các bộ trưởng, thứ trưởng. Có thể có 
Phó Thủ tướng.

Điều thứ 45. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
chọn trong Nghị viện nhân dân và phải được hai phần ba tổng số 
nghị viên bỏ phiếu thuận.

Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy, thì lần thứ 
nhì sẽ theo đa số tương đối.

Chủ tịch nước Việt Nam được bầu trong thời hạn 5 năm và có 
thể được bầu lại.

Trong vòng một tháng trước khi hết nhiệm kỳ của Chủ tịch, 
Ban Thường vụ phải triệu tập Nghị viện để bầu Chủ tịch mới.
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Điều thứ 46. Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
chọn trong nhân dân và bầu theo lệ thường.

Nhiệm kỳ của Phó Chủ tịch theo nhiệm kỳ của Nghị viện.
Phó Chủ tịch giúp đỡ Chủ tịch.
Khi Chủ tịch từ trần hay từ chức thì Phó Chủ tịch tạm quyền 

Chủ tịch. Chậm nhất là hai tháng phải bầu Chủ tịch mới.

Điều thứ 47. Chủ tịch nước Việt Nam chọn Thủ tướng trong 
Nghị viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết. Nếu được Nghị viện 
tín nhiệm, Thủ tướng chọn các bộ trưởng trong Nghị viện và đưa 
ra Nghị viện biểu quyết toàn thể danh sách. Thứ trưởng có thể 
chọn ngoài Nghị viện và do Thủ tướng đề cử ra Hội đồng Chính 
phủ duyệt y.

Nhân viên Ban Thường vụ Nghị viện không được tham dự 
vào Chính phủ.

Điều thứ 48. Nếu khuyết bộ trưởng nào thì Thủ tướng thỏa 
thuận với Ban Thường vụ để chỉ định ngay người tạm thay cho 
đến khi Nghị viện họp và chuẩn y.

Điều thứ 49. Quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà:

a) Thay mặt cho nước.
b) Giữ quyền Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, chỉ định hoặc 

cách chức các tướng soái trong lục quân, hải quân, không quân.
c) Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng, nhân viên Nội các và 

nhân viên cao cấp thuộc các cơ quan Chính phủ.
d) Chủ tọa Hội đồng Chính phủ.
đ) Ban bố các đạo luật đã được Nghị viện quyết nghị.
e) Thưởng huy chương và các bằng cấp danh dự.
g) Đặc xá.
h) Ký hiệp ước với các nước.

PHỤ LỤC: HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
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i) Phái đại biểu Việt Nam đến nước ngoài và tiếp nhận đại 
biểu ngoại giao của các nước.

k) Tuyên chiến hay đình chiến theo như Điều 38 đã định.

Điều thứ 50. Chủ tịch nước Việt Nam không phải chịu một 
trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc.

Điều thứ 51. Mỗi khi truy tố Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay một 
nhân viên Nội các về tội phản quốc, Nghị viện sẽ lập một Toà án 
đặc biệt để xét xử.

Việc bắt bớ và truy tố trước Toà án một nhân viên Nội các về 
thường tội phải có sự ưng chuẩn của Hội đồng Chính phủ.

Điều thứ 52. Quyền hạn của Chính phủ:
a) Thi hành các đạo luật và quyết nghị của Nghị viện.
b) Đề nghị những dự án luật ra trước Nghị viện.
c) Đề nghị những dự án sắc luật ra trước Ban Thường vụ, 

trong lúc Nghị viện không họp mà gặp trường hợp đặc biệt.
d) Bãi bỏ những mệnh lệnh và nghị quyết của cơ quan cấp 

dưới, nếu cần.
đ) Bổ nhiệm hoặc cách chức các nhân viên trong các cơ quan 

hành chính hoặc chuyên môn.
e) Thi hành luật động viên và mọi phương sách cần thiết để 

giữ gìn đất nước.
g) Lập dự án ngân sách hằng năm.

Điều thứ 53. Mỗi Sắc lệnh của Chính phủ phải có chữ ký của 
Chủ tịch nước Việt Nam và tuỳ theo quyền hạn các bộ, phải có 
một hay nhiều vị bộ trưởng tiếp ký. Các vị bộ trưởng ấy phải chịu 
trách nhiệm trước Nghị viện.

Điều thứ 54. Bộ trưởng nào không được Nghị viện tín nhiệm 
thì phải từ chức.

Toàn thể Nội các không phải chịu liên đới trách nhiệm về 
hành vi một bộ trưởng.
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Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về con đường chính trị của 
Nội các. Nhưng Nghị viện chỉ có thể biểu quyết về vấn đề tín 
nhiệm khi Thủ tướng, Ban Thường vụ hoặc một phần tư tổng số 
nghị viên nêu vấn đề ấy ra.

Trong hạn 24 giờ sau khi Nghị viện biểu quyết không tín 
nhiệm Nội các thì Chủ tịch nước Việt Nam có quyền đưa vấn đề 
tín nhiệm ra Nghị viện thảo luận lại. Cuộc thảo luận lần thứ hai 
phải cách cuộc thảo luận lần thứ nhất là 48 giờ. Sau cuộc biểu 
quyết này, Nội các mất tín nhiệm phải từ chức.

Điều thứ 55. Các bộ trưởng phải trả lời bằng thư từ hoặc 
bằng lời nói những điều chất vấn của Nghị viện hoặc của Ban 
Thường vụ. Kỳ hạn trả lời chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận 
được thư chất vấn.

Điều thứ 56. Khi Nghị viện hết hạn hoặc tự giải tán, Nội các 
giữ chức quyền cho đến khi họp Nghị viện mới.

Chương V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH 

Điều thứ 57. Nước Việt Nam về phương diện hành chính 
gồm có ba bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh, mỗi tỉnh 
chia thành huyện, mỗi huyện chia thành xã.

Điều thứ 58. Ở tỉnh, thành phố, thị xã và xã có Hội đồng 
nhân dân do đầu phiếu phổ thông và trực tiếp bầu ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, thị xã hay xã cử ra Ủy 
ban hành chính.

Ở bộ và huyện, chỉ có Ủy ban hành chính. Ủy ban hành chính 
bộ do Hội đồng các tỉnh và thành phố bầu ra. Ủy ban hành chính 
huyện do Hội đồng các xã bầu ra.

PHỤ LỤC: HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
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Điều thứ 59. Hội đồng nhân dân quyết nghị về những vấn 
đề thuộc địa phương mình. Những nghị quyết ấy không được trái 
với chỉ thị của các cấp trên.

Ủy ban hành chính có trách nhiệm:
a) Thi hành các mệnh lệnh của cấp trên.
b) Thi hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân địa phương 

mình sau khi được cấp trên chuẩn y.
c) Chỉ huy công việc hành chính trong địa phương.

Điều thứ 60. Ủy ban hành chính chịu trách nhiệm đối với 
cấp trên và đối với Hội đồng nhân dân địa phương mình.

Điều thứ 61. Nhân viên Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành 
chính có thể bị bãi miễn.

Cách thức bãi miễn sẽ do luật định.

Điều thứ 62. Một đạo luật sẽ định rõ những chi tiết tổ chức 
các Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính.

Chương VI

CƠ QUAN TƯ PHÁP 

Điều thứ 63. Cơ quan tư pháp của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà gồm có:

a) Toà án tối cao.
b) Các toà án phúc thẩm.
c) Các toà án đệ nhị cấp và sơ cấp.

Điều thứ 64. Các viên thẩm phán đều do Chính phủ bổ nhiệm.

Điều thứ 65. Trong khi xử việc hình thì phải có phụ thẩm 
nhân dân để hoặc tham gia ý kiến nếu là việc tiểu hình, hoặc 
cùng quyết định với thẩm phán nếu là việc đại hình.
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Điều thứ 66. Quốc dân thiểu số có quyền dùng tiếng nói của 
mình trước Toà án.

Điều thứ 67. Các phiên toà đều phải công khai, trừ những 
trường hợp đặc biệt.

Người bị cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư.

Điều thứ 68. Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi 
những bị cáo và tội nhân.

Điều thứ 69. Trong khi xét xử, các viên thẩm phán chỉ tuân 
theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp.

Chương VII

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 

Điều thứ 70. Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì 

phải đưa ra toàn dân phúc quyết.

PHỤ LỤC: HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
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LỜI KÊU GỌI CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM  
TẠI KỲ HỌP THỨ HAI  

GỬI ĐỒNG BÀO TOÀN QUỐC 
(Ngày 9 tháng 11 năm 1946)*

Đồng bào toàn quốc,
Theo lời yêu cầu của Chính phủ và của Ban Thường trực triệu 

tập, Quốc hội Việt Nam đã họp khoá thứ 2 tại Hà Nội từ ngày 28 
tháng 10 đến ngày 9 tháng 11, giữa sự mong mỏi của nhân dân 
khắp nước.

Trong hai tuần lễ làm việc, Quốc hội đã gắng sức giải quyết 
những vấn đề quan trọng của quốc gia do nhân dân giao cho, 
hoặc do Chính phủ yêu cầu thảo luận.

Sau khi nghe báo cáo về chính sách ngoại giao và nội trị của 
Chính phủ liên hiệp mà Quốc hội đã truy nhận trong khoá họp 
lần thứ nhất ngày 2 tháng 3 và sau khi tỏ ý kiến, Quốc hội đã 
nhận sự từ chức của Chính phủ và ủy nhiệm Cụ Hồ Chí Minh lập 
Chính phủ mới theo hai nguyên tắc đoàn kết dân tộc và tập hợp 
nhân tài, Chính phủ mới đã ra mắt quốc dân ngày 3 tháng 11.

Quốc hội đã làm xong cái nhiệm vụ nặng nề nhất mà quốc 
dân giao phó cho là thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. Bản Hiến pháp đó đã ghi những thắng 
lợi vẻ vang của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Bản Hiến pháp đó 
đã nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân và ấn định một chính thể 

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ hai, hồ sơ 
số 1, Văn phòng Quốc hội. 
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dân chủ rộng rãi. Quốc kỳ, cờ đỏ sao vàng, và Quốc ca, Tiến quân 
ca đã được chính thức thừa nhận.

Quốc hội đã đặt nền móng cho Bộ luật lao động mà Chính 
phủ đang sửa soạn ban bố.

Quốc hội đã thể theo ý chí của nhân dân mà can thiệp về 
những vấn đề chính trị, kinh tế và tài chính hiện thời.

Hỡi đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ yêu quý,
Suốt trong khoá họp không lúc nào Quốc hội không hướng về 

phía đồng bào. Các đại biểu mà đồng bào ủy cho thay mặt đã sát 
cánh với tất cả mọi đại biểu khác cùng làm việc trong tinh thần thân 
ái, trong một bầu không khí ấm cúng của đại gia đình Việt Nam.

Hơn một năm nay không nề một hy sinh gian khổ nào để bảo 
vệ Tổ quốc, đồng bào đã xứng đáng là công dân của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà.

Đồng bào toàn quốc!
Cuộc giải phóng dân tộc chúng ta đang bước vào một giai đoạn 

mới. Chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, chúng ta phải nỗ lực thêm lên, 
chúng ta đã đoàn kết, chúng ta phải đoàn kết hơn nữa. Nước Việt 
Nam nhất định độc lập, Trung Nam Bắc nhất định thống nhất. 
Toàn dân đoàn kết phấn đấu nỗ lực, công cuộc kiến thiết quốc gia 
mạnh mẽ thành công sẽ đưa nước Việt Nam hoàn toàn độc lập 
mạnh mẽ tiến bước trên con đường vinh quang, hạnh phúc.

Ngày 9 tháng 11 năm 1946
QUỐC HỘI VIỆT NAM

Lời kêu gọi này đã được Quốc hội thông qua trong phiên họp 
ngày 9 tháng 11 năm 1946.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trưởng đoàn

TÔN ĐỨC THẮNG

PHỤ LỤC: LỜI KÊU GỌI CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI KỲ HỌP...
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NGHỊ QUYẾT  
CỦA KỲ HỌP THỨ BA QUỐC HỘI KHÓA I  

TÍN NHIỆM CHÍNH PHỦ 

(Ngày 4 tháng 12 năm 1953)*

Sau khi nghe Chính phủ báo cáo công tác 7 năm toàn quốc 
kháng chiến vừa qua; sau khi nghe Chính phủ giải đáp các câu 
hỏi của các đại biểu Quốc hội; sau khi xét và thông qua Luật cải 
cách ruộng đất do Chính phủ đề ra;

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong khoá họp 
lần thứ 3 vào đầu tháng 12 năm 1953, hoàn toàn đồng ý đường lối 
chính sách của Chính phủ về quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh 
tế tài chính và văn hoá xã hội.

Quốc hội trịnh trọng tuyên bố: Quốc hội hoàn toàn tín nhiệm 
Hồ Chủ tịch và Chính phủ.

* Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954. 
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NGHỊ QUYẾT 
CỦA KỲ HỌP THỨ BA QUỐC HỘI KHÓA I 
BIỂU DƯƠNG CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  

ĐÃ TỪ TRẦN VÌ NƯỚC 
(Ngày 4 tháng 12 năm 1953)*

Trong bảy năm toàn quốc kháng chiến, nhiều vị đại biểu 
Quốc hội đã hy sinh tính mạng, nêu cao tinh thần chiến đấu với 
địch, tinh thần bất khuất trước kẻ địch, tinh thần tận tụy phục 
vụ nhân dân.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà họp khóa thứ III 
vào đầu tháng 12 năm 1953 kính cẩn nghiêng mình trước tấm 
gương yêu nước của các vị và tuyên bố các vị đã xứng đáng với 
lòng tín nhiệm của nhân dân.

Quốc hội thành thực gửi lời thăm hỏi và chia buồn với gia 
đình các vị đại biểu đã hy sinh vì nước.

* Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954. 
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NGHỊ QUYẾT 
CỦA KỲ HỌP THỨ BA QUỐC HỘI KHÓA I 

TRUẤT QUYỀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
CỦA NHỮNG ĐẠI BIỂU TRỐN NHIỆM VỤ  

KHÁNG CHIẾN 
(Ngày 4 tháng 12 năm 1953)*

Trong 7 năm toàn quốc kháng chiến, có một số nhỏ đại biểu 
đã bỏ hàng ngũ kháng chiến, cam tâm làm tay sai cho giặc, phản 
lại quyền lợi của dân tộc; một số nhỏ khác là địa chủ phản động, 
cường hào gian ác, đã phạm nhiều tội ác đối với Tổ quốc, đối với 
kháng chiến, đối với nhân dân.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà họp khoá thứ III, 
trong phiên họp ngày mồng 4 tháng 12 năm 1953 tuyên bố những 
người ấy không xứng đáng với sự ủy nhiệm của quốc dân nữa.

Quốc hội quyết nghị chuẩn y những nghị quyết của Ban 
Thường trực Quốc hội đã tước quyền bất khả xâm phạm của 
những đại biểu ấy, và cho phép toà án tùy tội trạng của họ mà 
xét xử và trừng trị.

* Khóa họp thứ ba của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Quốc hội Việt Nam xuất bản, 1954. 
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LUẬT 
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 

(đã được Quốc hội biểu quyết thông qua  
trong phiên họp ngày 4 tháng 12 năm 1953)

Chương I

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
Điều 1. Mục đích và ý nghĩa cải cách ruộng đất là:
Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và 

của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến 
chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ,

Để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân,
Để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất 

nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển,
Để cải thiện đời sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của 

nhân dân, lực lượng của kháng chiến,
Để đẩy mạnh kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

củng cố chế độ dân chủ nhân dân, phát triển công cuộc kiến quốc.

Chương II

TỊCH THU, TRƯNG THU, TRƯNG MUA RUỘNG ĐẤT

Mục 1  
ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ 
CỦA ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC KHÁC, CỦA ĐỊA CHỦ VIỆT GIAN, 

PHẢN ĐỘNG, CƯỜNG HÀO GIAN ÁC

Điều 2. Tịch thu toàn bộ ruộng đất và tài sản của thực dân 
Pháp và của đế quốc xâm lược khác.
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Điều 3. Đối với địa chủ Việt gian, phản động, cường hào 
gian ác, thì tùy tội nặng nhẹ mà tịch thu toàn bộ hoặc một phần 
ruộng đất, trâu bò, nông cụ, lương thực thừa, nhà cửa thừa và 
tài sản khác.

Phần không tịch thu thì trưng thu.

Mục 2  
ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN SĨ DÂN CHỦ,  

ĐỊA CHỦ KHÁNG CHIẾN, ĐỊA CHỦ THƯỜNG

Điều 4. Đối với nhân sĩ dân chủ, địa chủ kháng chiến, địa 
chủ thường thì:

Trưng mua toàn bộ ruộng đất hiện có cùng trâu bò và nông cụ.
Không đụng đến tài sản khác.
Giá trưng mua ruộng đất là giá sản lượng trung bình hằng 

năm của ruộng đất trưng mua.
Giá trưng mua trâu bò, nông cụ là giá thị trường ở địa phương.
Giá trưng mua được trả bằng một loại công phiếu riêng.
Công phiếu ấy được trả lãi 1,5 phần trăm mỗi năm.
Sau thời hạn mười năm sẽ hoàn vốn.

Mục 3  
ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT CỦA ĐỊA CHỦ ĐÃ PHÂN TÁN

Điều 5. Từ ngày ban hành Sắc lệnh giảm tô (14-7-1949) đến 
ngày ban hành Sắc lệnh phát động quần chúng triệt để giảm tô 
(12-4-1953), việc phân tán ruộng đất của địa chủ với mục đích 
trốn tránh Sắc lệnh giảm tô và Sắc lệnh thuế nông nghiệp, là 
không chính đáng.

Đối với ruộng đất của địa chủ đã phân tán trong trường hợp 
kể trên, thì xử trí như sau:

1. Ruộng đất đã phân tán vào tay địa chủ thì tịch thu, trưng 
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thu hoặc trưng mua tùy trường hợp, như đã quy định ở Điều 3 
và Điều 4.

Giá trưng mua ruộng đất phân tán nói trên là nguyên giá 
lúc mua.

Giá mua sau đó được trả cho địa chủ đã mua ruộng đất phân 
tán bằng công phiếu.

2. Ruộng đất đã phân tán vào tay phú nông thì trưng mua 
theo nguyên giá lúc mua.

Giá trưng mua sẽ trả dần trong thời hạn không quá 5 năm, 
bằng tiền hay hiện vật.

3. Ruộng đã phân tán vào tay trung nông thì coi đó là việc 
trong nội bộ nông dân lao động, dùng lối thuyết phục mà dàn xếp 
một cách thỏa thuận, để trung nông tự động nhường lại cho nông 
dân không có ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất.

Khi trung nông nhường lại, thì phải đảm bảo cho họ còn số 
diện tích không dưới mức bình quân chiếm hữu hiện nay của 
trung nông trong xã.

Trung nông nhường ruộng đất được Chính phủ đền bù bằng 
tiền hay hiện vật theo nguyên giá lúc mua.

4. Ruộng đất đã phân tán vào tay bần cố nông thì không 
đụng đến.

5. Ruộng đất phân tán vào tay tư sản dân tộc thì trưng mua 
theo nguyên giá lúc mua.

Giá trưng mua sẽ trả dần trong thời hạn không quá 5 năm, 
bằng tiền hay hiện vật.

6. Ruộng đất đã phân tán vào tay các tầng lớp tiểu tư sản, thì 
thuyết phục họ tự động nhường lại cho nông dân không có ruộng 
đất hoặc thiếu ruộng đất.

Nếu họ không đủ sống với nghề chính, thì phải để lại cho họ 
một phần ruộng đất để bù cho họ đủ sống. 

Người nhường ruộng đất được Chính phủ đền bù bằng tiền 
hay hiện vật theo nguyên giá lúc mua.
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Điều 6. Từ ngày ban hành Sắc lệnh phát động quần chúng 
triệt để giảm tô (12-4-1953), những việc phân tán ruộng đất trái 
phép của địa chủ đều không được thừa nhận.

Ruộng đất địa chủ phân tán trái phép bị tịch thu.
Địa chủ trái phép phải bồi thường thiệt hại cho người đã nhận 

ruộng đất phân tán đó.

Điều 7. Nay xóa bỏ nợ mà nông dân lao động và các tầng lớp 
nghèo ở nông thôn đã vay của địa chủ.

Điều 8. Nay xóa bỏ độc quyền mặt biển và khúc sông.

Mục 4  
ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT CÔNG VÀ NỬA CÔNG NỬA TƯ  

VÀ RUỘNG ĐẤT CỦA TÔN GIÁO

Điều 9. Trưng thu:
- Công điền, công thổ;
- Ruộng phe, ruộng giáp, ruộng xóm, ruộng tư văn, tư vũ, lộc 

điền; ruộng hậu, ruộng họ, ruộng môn sinh, v.v..
- Ruộng đất của các đoàn thể.

Điều 10. Ruộng đất của tôn giáo (Nhà chung, nhà chùa, 
thánh thất, tu viện, v.v..) thì trưng thu và trưng mua.

Trường hợp có mua chính đáng thì trưng mua.

Mục 5  
ĐỐI VỚI CÁC LOẠI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC

Ruộng đất và tài sản của địa chủ kiêm nhà công thương nghiệp 
và của nhà công thương nghiệp kiêm địa chủ.

Điều 11. Để khuyến khích sản xuất và phát triển kinh tế 
quốc dân, công thương nghiệp được bảo hộ.

Không đụng đến công thương nghiệp của địa chủ.
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Không đụng đến đất đai trực tiếp dùng vào việc kinh doanh 
công thương nghiệp.

Những ruộng đất khác của địa chủ kiêm nhà công thương 
nghiệp và của nhà công thương nghiệp kiêm địa chủ thì trưng mua.

Ruộng đất và tài sản của những người có ít ruộng phát canh 
hoặc thuê người làm.

Điều 12. Những người có ít ruộng đất, nhưng vì tham gia 
công tác kháng chiến, vì thiếu sức lao động, vì bận làm nghề khác 
mà phải phát canh hoặc thuê người làm, thì không coi là địa chủ. 

Không đụng đến ruộng đất và tài sản của họ.

Ruộng đất và tài sản của phú nông.

Điều 13. Kinh tế phú nông được bảo tồn.
Không đụng đến ruộng đất, trâu bò, nông cụ và tài sản khác 

của phú nông.

Ruộng đất và tài sản của trung nông.

Điều 14. Bảo hộ ruộng đất, trâu bò, nông cụ và tài sản khác 
của trung nông.

Trung nông thiếu ruộng đất được chia thêm ruộng đất.

Mục 6  
ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VẮNG CHỦ VÀ RUỘNG ĐẤT BỎ HOANG

Ruộng đất vắng chủ.

Điều 15. Trưng thu ruộng đất của địa chủ không rõ tung tích.

Điều 16. Đối với ruộng đất của địa chủ vắng mặt vì tham 
gia công tác kháng chiến và của địa chủ tản cư ở vùng tự do 
mà không phải là Việt gian, phản động, cường hào gian ác, thì 
trưng mua.

PHỤ LỤC: LUẬT CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT



292

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

Điều 17. Đối với ruộng đất ở vùng tự do của địa chủ hiện nay 
ở vùng tạm bị chiếm, thì tùy thái độ chính trị của từng người mà 
tịch thu, trưng thu hoặc trưng mua.

Nếu là Việt gian, phản động, cường hào gian ác, thì xử trí như 
đã quy định ở Điều 3.

Nếu không phải là Việt gian, phản động, cường hào gian ác, 
thì trưng mua, như đã quy định ở Điều 4.

Ruộng đất bỏ hoang.

Điều 18. Trưng thu ruộng đất của địa chủ bỏ hoang bất cứ 
vì lý do gì.

Ruộng đất không phải của địa chủ mà bỏ hoang quá 2 năm 
không có lý do chính đáng thì trưng thu.

Mục 7 

ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA NGOẠI KIỀU

Điều 19. Về nguyên tắc, ngoại kiều không có quyền chiếm 
hữu ruộng đất ở Việt Nam.

Ngoại kiều được phép sử dụng ruộng đất ở Việt Nam.
Ngoại kiều nông dân từ trước tới nay sống ở nông thôn về nghề 

cày cấy, trồng trọt, nếu làm mọi bổn phận như người Việt Nam  
thì được quyền sở hữu ruộng đất.

Điều 20. Đối với địa chủ ngoại kiều hợp tác với địch hoặc 
là phản động, cường hào gian ác, thì tịch thu toàn bộ, hoặc một 
phần ruộng đất và tài sản, tùy tội nặng nhẹ.

Phần không tịch thu thì trưng thu.
Đối với địa chủ ngoại kiều không hợp tác với địch, không phải 

là phản động, cường hào gian ác, thì trưng mua toàn bộ ruộng 
đất, trâu bò và nông cụ.
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Chương III
CÁCH CHIA RUỘNG ĐẤT

Mục 1 
RUỘNG ĐẤT, TÀI SẢN CHIA, VÀ RUỘNG ĐẤT,  

TÀI SẢN KHÔNG CHIA

Điều 21. Trừ trường hợp quy định ở Điều 22, những thứ tịch 
thu, trưng thu, trưng mua đều chia cho nông dân:

1. Ruộng đất, trâu bò, nông cụ và tài sản khác.
2. Đồi vườn trồng cây ăn quả, trồng chè, trẩu, cọ, sơn, dó, v.v..
Gặp trường hợp chia mà có hại cho sản xuất thì không chia.
Nếu không chia, thì do chính quyền quản lý, hoặc chính 

quyền giao cho chủ cũ quản lý.

Điều 22. Những thứ không chia:
1. Ruộng đất trồng trọt bằng máy móc; đồn điền trồng cà 

phê, cao su, hoặc trồng cây công nghiệp khác; vườn trồng cây ăn 
quả bằng kỹ thuật tiến bộ; đồn điền thí nghiệm, bãi phi lao ở bờ 
biển, v.v..

2. Rừng núi lớn, hầm mỏ; hồ lớn, sông ngòi, công trình thủy 
lợi, đê điều; đất ven đường xe lửa, đường sá, đất thuộc các đô thị, 
thị trấn, đất dùng vào các công trình lợi ích chung, v.v..

3. Cảnh vật có tiếng trong lịch sử, hoặc có giá trị về văn hóa, 
lâu đài, đền, miếu; sách vở, tài liệu chính trị và văn hóa, v.v.; 
nghĩa địa và lăng tẩm, v.v..

Đất đai, nhà cửa và tài sản kể trên là của Nhà nước và của 
chung nhân dân, do chính quyền quản lý.

Điều 23. Trong khi chia phải để lại ở mỗi xã một số ruộng 
đất để dùng vào những việc sau đây: đón thương binh về làng; dự 
phòng sau này chia cho những người ở xa về; làm trụ sở cho cơ 
quan, làm trường học, v.v.. 
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Điều 24. Ruộng đất do nông dân và các tầng lớp nhân dân 
lao động khác khai phá từ Cách mạng Tháng Tám thuộc quyền 
sở hữu của những người đã có công khai phá.

Không được đụng đến ruộng đất đó.

Mục 2  
NGƯỜI ĐƯỢC CHIA

Điều 25. Những người sau đây được chia:
1. Nông dân không có ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất: bần cố 

nông và trung nông thiếu ruộng đất.
Phú nông làm tá điền thiếu ruộng đất cũng được chia.
2. Đối với những tầng lớp nghèo ở nông thôn (người làm nghề 

thủ công, người làm hàng xay hàng xáo, người buôn thúng bán 
mẹt, người làm nghề đánh cá, người làm nghề tự do, v.v.) nếu 
không đủ sống và có sức cày cấy, thì được chia một phần để bù 
thêm cho đủ sống.

3. Những người sau đây, nếu gia đình họ ở nông thôn và thuộc 
hạng được chia, thì được chia một phần ngang với phần chia cho 
nông dân:

a) Liệt sĩ, quân nhân cách mạng, thương binh, bệnh binh.
b) Cán bộ chính quyền đoàn thể; nhân viên phục vụ kháng 

chiến, công nhân các xí nghiệp quốc doanh.
4. Công nhân thất nghiệp và gia đình họ ở nông thôn, nếu 

không có nghề khác để sống và có sức cày cấy, thì được chia.
5. Những người tản cư về nông thôn, nếu không đủ sống, có 

sức cày cấy, yêu cầu được chia, và nông dân nơi họ tản cư đồng ý, 
thì cũng được chia.

Họ chỉ được phép sử dụng mà không có quyền sở hữu ruộng 
đất được chia.

6. Nhà chung, nhà chùa, từ đường họ, và các cơ quan tôn giáo 
khác, được để lại một phần ruộng đất để dùng vào việc thờ cúng.
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Phần ruộng đất ấy do nhân dân địa phương bình nghị và Ủy 
ban kháng chiến hành chính tỉnh xét định.

Trường hợp đặc biệt quan trọng do cấp trên quyết định.
Những người làm nghề tôn giáo, nếu không đủ sống, có sức 

cày cấy và yêu cầu, thì được chia một phần ruộng đất ở nơi họ 
hoạt động, hoặc ở quê quán họ.

7. Nhân sĩ dân chủ, địa chủ kháng chiến, địa chủ thường, 
và gia đình của họ, được chia một phần xấp xỉ với phần chia cho 
nông dân.

Nhân sĩ dân chủ, địa chủ kháng chiến được chiếu cố một cách 
thích đáng.

8. Việt gian, phản động, cường hào gian ác bị xử phạt trên 5 
năm tù thì không được chia; từ 5 năm tù trở xuống thì được chia.

Gia đình họ vẫn được chia.
9. Gia đình ngụy binh ở nông thôn thuộc hạng được chia, thì 

cũng được chia.
Ngụy binh cũng được chia một phần ruộng đất. Nhưng khi 

họ chưa bỏ hàng ngũ ngụy quân trở về với Tổ quốc, thì ruộng đất 
ấy do Ủy ban kháng chiến hành chính hay Nông hội xã tạm giữ.

10. Ngoại kiều và gia đình họ, nếu không có nghề đủ sống, có 
sức cày cấy và yêu cầu, thì được chia một phần ruộng đất.

Mục 3 
NGUYÊN TẮC CHIA

Điều 26. Nguyên tắc chia là:
- Thiếu nhiều chia nhiều, thiếu ít chia ít, không thiếu 

không chia;
- Chia trên cơ sở nguyên canh, rút nhiều bù ít, rút tốt bù xấu, 

rút gần bù xa;
- Chia theo nhân khẩu chứ không theo sức lao động;
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- Lấy số diện tích bình quân và số sản lượng bình quân ở địa 
phương làm tiêu chuẩn để chia;

- Chia theo đơn vị xã; song nếu xã ít người nhiều ruộng, thì 
có thể san sẻ một phần cho xã khác ít ruộng nhiều người, sau khi 
đã chia đủ cho nông dân trong xã.

Điều 27. Trong khi chia ruộng đất, phải chiếu cố đến quyền 
lợi của tá điền trung nông.

Khi rút phần ruộng đất mà tá điền trung nông đang cấy cày, 
thì phải để lại cho họ một phần; phần ruộng đất để lại cộng với 
số ruộng đất tư của họ phải nhiều hơn số bình quân được chia 
một ít và không quá số bình quân chiếm hữu của mỗi nhân khẩu 
trong xã.

Điều 28. Liệt sĩ, quân nhân cách mạng, thương binh, bệnh 
binh được ưu đãi trong khi chia.

Gia đình của họ được chiếu cố.

Điều 29. Đối với những nhà nông dân nghèo chỉ có một hai 
người mà có sức lao động, nếu xã có đủ ruộng đất thì có thể chia 
cho họ nhiều hơn phần của những người khác.

Điều 30. Để khuyến khích tăng gia sản xuất, ruộng đất vỡ 
hoang chưa quá 3 năm của nông dân không tính vào số ruộng đất 
của họ trong khi chia.

Mục 4 
QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CHIA

Điều 31. Người được chia ruộng đất có quyền sở hữu đất 
đó, và không phải trả cho địa chủ hay chính quyền bất cứ một 
khoản nào.

Chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ấy cho người 
được chia. Mọi khế ước cũ đều hủy bỏ.

Người được chia có quyền chia gia tài, cầm bán, cho, v.v., 
ruộng đất được chia.
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Chương IV

CƠ QUAN CHẤP HÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP  
THỰC HIỆN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Điều 32. Trong thời gian cải cách ruộng đất, sẽ lập Ủy ban 
cải cách ruộng đất ở trung ương, khu và tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của chính quyền, Ủy ban cải cách ruộng đất 
có nhiệm vụ thi hành Luật cải cách ruộng đất, và lãnh đạo cụ thể 
cuộc phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất.

Điều 33. Ở cấp xã, hội nghị đại biểu nông dân toàn xã, ban 
chấp hành Nông hội xã là những cơ quan hợp pháp chấp hành 
Luật cải cách ruộng đất.

Điều 34. Khi phân định thành phần giai cấp, phải theo đúng 
điều lệ phân định thành phần giai cấp ở nông thôn do Chính phủ 
quy định.

Thành phần giai cấp do hội nghị đại biểu nông dân bình nghị 
và quyết định. Người đương sự phải được dự hội nghị để tham 
gia bàn định.

Quyết định của xã về thành phần giai cấp phải do Ủy ban 
kháng chiến hành chính tỉnh duyệt y, hoặc do cơ quan được Ủy 
ban kháng chiến hành chính tỉnh ủy quyền, duyệt y.

Gặp trường hợp tranh chấp, thì phải đưa ra Tòa án nhân dân 
đặc biệt xét định.

Điều 35. Nghiêm cấm mọi hành động chống lại hoặc phá 
hoại phong trào phát động quần chúng cải cách ruộng đất.

Từ lúc ban hành Luật cải cách ruộng đất đến lúc tuyên bố kết 
thúc cuộc cải cách ruộng đất, tuyệt đối cấm địa chủ chuyển dịch 
ruộng đất, trâu bò, nông cụ bằng bất cứ hình thức nào.

Kẻ phạm pháp do Tòa án nhân dân đặc biệt xét xử.

PHỤ LỤC: LUẬT CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
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Điều 36. Ở những nơi phát động quần chúng thực hiện cải 
cách ruộng đất, sẽ lập Tòa án nhân dân đặc biệt.

Tòa án nhân dân đặc biệt có nhiệm vụ: 
1. Xét xử Việt gian, phản động, cường hào gian ác và những 

kẻ chống lại hoặc phá hoại cải cách ruộng đất;
2. Xét xử những vụ tranh chấp về ruộng đất và tài sản có liên 

quan đến cải cách ruộng đất;
3. Xét xử những vụ tranh chấp về phân định thành phần 

giai cấp.
Đối với kẻ phạm pháp thì xét xử theo pháp luật.
Nghiêm cấm bắt bớ và giết chóc trái phép, đánh đập, tra tấn 

hoặc dùng mọi thứ nhục hình khác.
Điều lệ tổ chức Tòa án nhân dân đặc biệt do Chính phủ 

quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Luật cải cách ruộng đất này định cho toàn quốc.
Vùng tự do có đủ điều kiện thì thi hành trước. Các vùng khác 

chưa đủ điều kiện thì thi hành sau.
Chính phủ sẽ định trong vùng tự do, nơi nào thi hành trước, 

nơi nào thi hành sau.
Đối với những vùng dân tộc thiểu số, tùy theo tình hình, 

Chính phủ sẽ có quy định riêng.

Điều 38. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban bố 
Luật cải cách ruộng đất.

Chính phủ quy định chi tiết và chịu trách nhiệm thi hành 
Luật cải cách ruộng đất này.
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QUYẾT NGHỊ 
CỦA KỲ HỌP THỨ TƯ QUỐC HỘI KHÓA I 

(Ngày 26 tháng 3 năm 1955)*

Sau khi đã nghe và thảo luận bản báo cáo về “Tình hình và 
công tác đã qua cùng tình hình và nhiệm vụ trước mắt” và các 
bản báo cáo bổ sung của Chính phủ, Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa họp khóa thứ IV từ ngày 20 tháng 3 năm 1955 đến 
26 tháng 3 năm 1955 đồng thanh quyết nghị:

1. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tán 
thành toàn bộ chính sách và công tác của Chính phủ kể từ ngày 
bắt đầu kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, đã đưa 
nhân dân ta đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi 
Giơnevơ và tỏ lời nhiệt liệt hoan nghênh Chính phủ đã thu được 
kết quả tốt đẹp trong công tác.

2. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tán 
thành và nhất trí thông qua những chính sách và công tác trước 
mắt mà Chính phủ đề ra:

- Đấu tranh để thi hành Hiệp định Giơnevơ, củng cố hòa bình, 
thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do.

- Ra sức củng cố miền Bắc, bằng cách đẩy mạnh và hoàn 
thành cải cách ruộng đất đúng theo kế hoạch, ra sức khôi phục và 
phát triển kinh tế và văn hóa, cương quyết củng cố quốc phòng, 
củng cố chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành lập 

* Khóa họp thứ tư Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ 
ngày 20 đến ngày 26-3-1955, Quốc hội xuất bản. 
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Khu Thái - Mèo tự trị, thực hiện chính sách cụ thể về tự do tín 
ngưỡng, tăng cường hoạt động ngoại giao.

3. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyệt đối tín 
nhiệm và triệt để ủng hộ Hồ Chủ tịch và Chính phủ đã điều 
khiển cuộc kháng chiến đến thắng lợi ngày nay. Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tỏ lòng tin tưởng chắc chắn rằng 
dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Đảng Lao động Việt Nam và 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cuộc đấu tranh gay go, 
gian khổ và phức tạp của nhân dân ta để củng cố hòa bình, thực 
hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, 
trước hết và căn bản là củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất 
bằng tổng tuyển cử tự do, chống âm mưu của đế quốc Mỹ, phái 
thực dân Pháp phản hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm tay sai của 
chúng phá hoại hòa bình, chia cắt đất nước, nhất định sẽ thắng 
lợi hoàn toàn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1955
QUỐC HỘI 

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
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BÁO CÁO 
CỦA TIỂU BAN NGHIÊN CỨU BA VẤN ĐỀ QUỐC KỲ, 

QUỐC CA, QUỐC HUY  
Do Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng, Trưởng Tiểu ban  

trình bày tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa I 
(Tháng 9 năm 1955)*

Thưa Chủ tịch đoàn,
Thưa các vị đại biểu,
Trong khóa họp này Chính phủ có trình Quốc hội xét và 

Quốc hội có giao cho Tiểu ban chúng tôi nghiên cứu các vấn đề 
thuộc Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy, tượng trưng cho cuộc chiến 
đấu giải phóng dân tộc, cho chế độ dân chủ cộng hòa, cho Tổ 
quốc Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của Chính phủ, thảo luận trong 
Tiểu ban, lấy ý kiến của một số các vị đại biểu và của nhân dân, 
đồng thời cũng xét lại quá trình xây dựng mẫu Quốc huy trong 
mấy năm nay, Tiểu ban chúng tôi xin trình bày trước Quốc hội 
kết quả của việc nghiên cứu đó như sau:

1. Vấn đề quy định rõ một vài chi tiết về Quốc kỳ
Tiểu ban chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Chính 

phủ quy định rằng hình những cánh sao của Quốc kỳ sẽ thon lại, 
năm nét thẳng đều nhau. Tiểu ban chúng tôi cũng nhận thấy 

* Khóa họp thứ năm Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ 
ngày 15 đến ngày 20-9-1955, Quốc hội xuất bản. 



302

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

rằng những nét vẽ thẳng, trông đẹp hơn, khỏe hơn là những cánh 
sao góc rộng. Vả lại trong thực tế, nhân dân từ trước đến nay 
vẫn vẽ ngôi sao với cánh hình thon và ngôi sao vàng xuất hiện 
năm 1940 ở Nam Kỳ và ngày 17 tháng 8 năm 1945 ở Thủ đô cũng 
hình thon. Bởi vậy Tiểu ban chúng tôi đề nghị Quốc hội thông 
qua bản dự án quy định về Quốc kỳ của Chính phủ.

2. Vấn đề sửa lời của bài Quốc ca
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho sửa một vài chỗ về lời của bài 

Quốc ca. Tiểu ban chúng tôi đã nghiên cứu và thảo luận những đề 
nghị của Chính phủ theo hai nguyên tắc sau đây:

a) Tôn trọng ý nghĩa và tính chất lịch sử của bài Quốc ca. 
Lịch sử bài Tiến quân ca đã dính liền với cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta, trong những ngày thành lập Khu giải 
phóng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Vì cần giữ nguyên tính chất lịch 
sử của bài Quốc ca cho nên lời ca, nếu vì một lý do gì cần phải sửa 
chữa, thì nên sửa chữa thật ít.

b) Việc sửa chữa phải căn cứ vào âm hưởng và nhịp điệu 
của nhạc.

Để tiến hành việc sửa chữa lời ca cho thích đáng, Tiểu ban 
chúng tôi có mời tác giả bài Tiến quân ca là Nhạc sĩ Văn Cao đến 
góp ý kiến với tiểu ban.

Sau đây là những ý kiến của Tiểu ban chúng tôi:
Toàn thể Tiểu ban đều nhìn nhận rằng, với những chỗ sửa 

chữa mà Chính phủ đề nghị, lời của bài Quốc ca đã súc tích, rõ 
ràng và mạnh mẽ hơn trước. Về căn bản Tiểu ban đồng ý với 
những đề nghị sửa chữa của Chính phủ. Nhưng chúng tôi nhận 
thấy còn một vài điểm chi tiết mà tiểu ban chúng tôi đề nghị sửa 
lại như sau:

Đoạn 1, câu thứ 7: “Thắng gian lao bền gan lập chiến khu” 
hai tiếng bền gan xin đổi là cùng nhau cho được giản dị và có ý 
nghĩa đồng tâm nhất trí, tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết trong sự 
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nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Vả lại trong giai đoạn này, 
chiến khu đã thành lập rồi, chữ cùng nhau thích hợp hơn là chữ 
bền gan, nó có tính cách việc đang làm.

Đoạn 1, câu 8: “Thề vì dân chiến đấu không sờn” xin đổi là “Vì 
nhân dân chiến đấu không ngừng”. Bản thân câu này đã là một 
lời thề, nên không cần để chữ thề ở đầu câu. Vả lại, nếu để chữ 
thề vì dân thì lúc hát sẽ phải hát “Thề vì dân” không đúng nhạc.

“Vì nhân dân chiến đấu không ngừng” hợp với âm hưởng, 
giản dị, biểu hiện được tinh thần đấu tranh kiên quyết, bền bỉ, 
liên tục.

Chữ “sờn” chỉ áp dụng lòng với chí, chứ không áp dụng vào 
cuộc chiến đấu. Chữ “không sờn” chỉ tả được lòng kiên quyết, mà 
không tả được cuộc chiến đấu liên tục. Vả lại vần ngừng ăn với 
vần trường của câu sau: Tiến mau ra sa trường. Toàn bộ lời ca, 
chúng tôi đề nghị sẽ như sau:

Đoạn thứ nhất:

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc,
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa,
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca,
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu,
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên! Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta vững bền.

Đoạn thứ hai:
Đoàn quân Việt Nam đi, 
Sao vàng phấp phới,

PHỤ LỤC: BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN NGHIÊN CỨU...
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Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than,
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới,
Đứng đều lên gông xích ta đập tan,
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn,
Gắng hy sinh đời ta tươi thắm hơn,
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên! Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta vững bền.

3. Vấn đề mẫu Quốc huy:
Quốc huy là một vấn đề mới đặt ra trước Quốc hội, cho nên 

các vị đại biểu cũng như nhân dân góp rất nhiều ý kiến.
Tiểu ban chúng tôi đã cân nhắc ý kiến của từng người và 

trong khi thảo luận về mẫu Quốc huy của Chính phủ, Tiểu ban 
có mời Họa sĩ Trần Văn Cẩn là tác giả của mẫu Quốc huy đến để 
góp ý kiến với chúng tôi về mặt thực hiện.

Mẫu Quốc huy mà Chính phủ trình bày trước Quốc hội, theo 
một số các vị đại biểu và nhân dân, vẫn còn thiếu một hình ảnh 
có tính chất và màu sắc dân tộc.

Có một số các vị đại biểu muốn đưa vào nội dung Quốc huy 
những hình ảnh của các di tích lịch sử như chùa Một Cột, tháp 
Rùa, Cột Cờ, đền Hùng Vương, núi rừng Việt Bắc, Đồng Tháp 
Mười hoặc những thắng cảnh của đất nước như vịnh Hạ Long, 
núi Tam Đảo, dải Trường Sơn, đồng ruộng, Biển Đông hay 
những đặc sản của đất nước Việt Nam như cây dừa, cây tre, con 
trâu, v.v..

Tiểu ban chúng tôi đã nghiên cứu các mặt đó của vấn đề và 
nhận thấy như sau:

Trước hết nói đến Tháp Rùa. Toàn bộ Hồ Gươm mới có ý 
nghĩa lịch sử. Nhưng lấy riêng Tháp Rùa mà nói, thì theo những 
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tài liệu hiện có, Tháp Rùa là một công trình mới xây dựng trong 
thời Pháp đô hộ. Hơn nữa, Tháp Rùa về kiến trúc có phần ngoại 
lai. Vì những lẽ đó Tháp Rùa không thể để vào Quốc huy được.

Nói về chùa Một Cột, thì đây là một công trình kiến trúc 
có đặc tính dân tộc, nhưng ngoài hình thức mỹ thuật ra, chùa 
Một Cột chưa có được một đặc điểm tiêu biểu cho lịch sử chiến 
đấu của dân tộc, mà cũng không có một quy mô kiến trúc rộng 
lớn để có thể đưa hình ảnh lên Quốc huy, tượng trưng cho nước 
Việt Nam.

Cột cờ thì kiến trúc cũng không thuần túy dân tộc.
Đền Hùng Vương là một di tích lịch sử mà toàn dân tôn kính 

nhưng tiếc rằng kiến trúc quá sơ sài, thể hiện lên Quốc huy khó 
khăn và không đẹp mắt.

Núi rừng Việt Bắc, Đồng Tháp Mười, dải Trường Sơn, Biển 
Đông không có đặc điểm về hình thể để đưa lên Quốc huy.

Vịnh Hạ Long, Núi Tam Đảo chỉ là những phong cảnh không 
có tính chất lịch sử.

Cây tre, cây dừa hay con trâu thì không riêng gì Việt Nam ta 
mới có.

Ở đây chúng tôi cũng cần nói thêm rằng, theo chỗ chúng tôi 
được biết, thì mấy năm nay, Chính phủ, Ban Thường trực Quốc 
hội cũng đã đặt vấn đề và đã xét mấy trăm mẫu Quốc huy mà giới 
mỹ thuật Việt Nam đã dày công nghiên cứu và trình bày.

Có mẫu được về hình thức mà không được về nội dung, như 
Tháp Rùa, chùa Một Cột. Có những nội dung có thể chấp nhận 
được, ví dụ: Đền Hùng Vương, Việt Bắc, Đồng Tháp Mười, hay Bản 
đồ nước Việt Nam, nhưng thể hiện không được trên hình thức.

Vì những lẽ trên kia, Tiểu ban chúng tôi thấy rằng, mẫu Quốc 
huy mà Chính phủ đưa ra để Quốc hội thông qua trong khóa họp 
này, lấy Quốc kỳ làm nội dung là có ý nghĩa hơn cả. Chúng tôi 
nhận thấy ngôi sao vàng trên nền đỏ thắm, là tượng trưng cho 

PHỤ LỤC: BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN NGHIÊN CỨU...
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lịch sử cách mạng của dân tộc ta, cho tiền đồ sáng lạn của nước 
ta, là hình ảnh tươi thắm nhất và tiêu biểu nhất cho dân tộc ta 
cũng như cho chính thể dân chủ cộng hòa của chúng ta. Đó là 
hình ảnh đẹp nhất và xứng đáng nhất để làm nền cho Quốc huy 
của chúng ta.

Còn khung ngoài, gồm bông lúa và bánh xe răng, chúng 
tôi hoàn toàn đồng ý với bản mẫu mà Chính phủ đã đưa trình 
Quốc hội.

Về màu sắc, thì hai màu vàng và son đã in sâu vào mỹ cảm 
của nhân dân Việt Nam, cần được dùng để tô điểm cho Quốc huy, 
mà không cần phải thêm một màu nào khác. Như thế vừa giản 
đơn, mà lại không kém phần rực rỡ.

Kết luận, Tiểu ban chúng tôi đồng ý với mẫu Quốc huy mà 
Chính phủ đã đưa trình Quốc hội và đề nghị Quốc hội thông qua 
Quốc huy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trên nội dung 
và trên đại thể bố cục của hình thức. Về chi tiết thể hiện, Chính 
phủ có thể điều chỉnh lại cho hoàn mỹ hơn.

Trên đây chúng tôi đã trình bày những ý kiến của Tiểu ban 
về ba vấn đề Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy. Chúng tôi đề nghị 
Quốc hội thông qua. Và nếu được Quốc hội thông qua, chúng tôi 
đề nghị Chính phủ quy định thể thức công bố và thực hiện cho 
thống nhất trong toàn quốc. Và quy định những trường hợp sử 
dụng Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy.
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NGHỊ QUYẾT  
CỦA KỲ HỌP THỨ NĂM QUỐC HỘI KHÓA I  

ĐỐI VỚI BÁO CÁO CHUNG CỦA CHÍNH PHỦ 
(Ngày 20 tháng 9 năm 1955)*

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, xét kỹ những công việc 
Chính phủ đã làm, đang làm và chuẩn bị làm, Quốc hội nhất trí 
quyết nghị:

1. Dân tộc Việt Nam về mọi mặt lịch sử, địa lý, kinh tế, văn 
hóa là một khối duy nhất, không thể phân chia được. Lãnh thổ 
Việt Nam là một dải đất thống nhất, không thể chia cắt được. 
Việt Nam là một nước. Nhất định Việt Nam phải thống nhất.

Để thi hành Hiệp định Giơnevơ về phần giải quyết vấn đề 
chính trị, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã hai lần 
tuyên bố sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương với chính quyền miền 
Nam để bàn về tổng tuyển cử tự do trong cả nước đặng thống 
nhất nước nhà.

Nhưng do sự xúi giục của đế quốc Mỹ, chính quyền Ngô Đình 
Diệm đã chống lại Hiệp định Giơnevơ, trốn tránh hiệp thương và 
tổng tuyển cử tự do. Đế quốc Mỹ đang tăng cường can thiệp vào 
miền Nam về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế. Chính quyền 
Ngô Đình Diệm ráo riết phát xít hóa bộ máy cai trị, xóa bỏ tự 
do dân chủ, khủng bố những người yêu chuộng hòa bình, thống 

* Khóa họp thứ năm Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ 
ngày 15 đến ngày 20-9-1955, Quốc hội xuất bản. 
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nhất. Đế quốc Mỹ ráo riết tăng cường quân đội miền Nam, công 
nhiên chở thêm vũ khí và nhân viên quân sự vào miền Nam, kéo 
miền Nam vào khu vực “bảo hộ” của khối xâm lược Đông Nam Á, 
hòng biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ 
để chuẩn bị chiến tranh. Đế quốc Mỹ và tay sai của chúng đang 
ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ một cách có hệ thống và hết 
sức nghiêm trọng.

Nhân dân ta từ Bắc đến Nam kiên quyết đấu tranh chống kẻ 
thù của dân tộc. Đồng bào miền Nam vững lòng tin tưởng ở tương 
lai của Tổ quốc đã đấu tranh vô cùng anh dũng cho hòa bình, 
thống nhất của nước nhà. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa cực lực phản đối sự can thiệp về mọi mặt của đế quốc Mỹ 
vào miền Nam Việt Nam, những hành động khủng bố của chính 
quyền miền Nam và nhiệt liệt hoan nghênh lòng yêu nước nồng 
nàn và tinh thần đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn ủng hộ 
đường lối của Chính phủ chủ trương kiên quyết tôn trọng và triệt 
để thi hành Hiệp định Giơnevơ, đồng thời kiên quyết đấu tranh 
để các bên có liên quan cũng phải thi hành đúng đắn Hiệp định 
Giơnevơ.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận rằng chính 
quyền miền Nam thừa kế nước Pháp ở miền Nam, có trách nhiệm 
thi hành nghiêm chỉnh mọi điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đòi nước Pháp 
phải tôn trọng chữ ký của mình và làm trọn trách nhiệm đối với 
Hiệp định Giơnevơ không chỉ trong việc đình chỉ chiến sự mà cả 
trong việc giải quyết vấn đề chính trị.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đòi các nước  
tham gia Hội nghị Giơnevơ cũng như các nước trong Ủy ban quốc 
tế giám sát và kiểm soát phải bảo đảm Hiệp định Giơnevơ được 
thi hành đầy đủ.
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2. Hiện nay, tình hình chính trị và xã hội ở miền Bắc và miền 
Nam khác nhau. Muốn thực hiện một cách thuận lợi việc thống 
nhất Tổ quốc, phải chiếu cố đến lợi ích và nguyện vọng chính 
đáng của các tầng lớp nhân dân, dùng cách hiệp thương đi đến 
tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thực hiện thống nhất.

Dựa trên bản Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Chính phủ đã vạch rõ đường lối đại đoàn kết toàn dân để cùng 
nhau đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập 
và dân chủ bằng phương pháp hòa bình.

Cuộc tổng tuyển cử tự do để thống nhất nước nhà sẽ tiến 
hành trong toàn quốc theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực 
tiếp và bí mật. Mục đích của cuộc tổng tuyển cử tự do này là bầu 
một Quốc hội thống nhất để cử một Chính phủ liên hợp duy nhất 
cho toàn nước Việt Nam. Việc thành lập Chính phủ liên hợp sẽ 
tăng cường đoàn kết giữa các đảng phái, các tầng lớp, các dân 
tộc, các miền trên toàn cõi Việt Nam. Để chiếu cố tình hình khác 
nhau giữa hai miền, địa phương có quyền ra những luật lệ địa 
phương thích hợp với đặc điểm của địa phương và không trái với 
pháp luật chung của Nhà nước.

Đường lối chủ trương trên đây của Chính phủ nhất định sẽ 
được nhân dân cả nước ta nhiệt liệt hoan nghênh và hăng hái 
thực hiện đồng thời sẽ được nhân dân thế giới nhiệt liệt đồng 
tình và ủng hộ. Chính phủ đã đề ra chính sách ngoại giao của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm tranh thủ sự đồng tình 
và ủng hộ ấy.

3. Để giành thắng lợi, phải ra sức củng cố miền Bắc, làm cơ sở 
vững mạnh cho cuộc đấu tranh của toàn dân. Trong một năm từ 
ngày hòa bình lập lại, nhân dân ta đã ra sức củng cố miền Bắc và 
đã thu được những thành tích khá. Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần hăng hái của anh 

PHỤ LỤC: NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ NĂM...
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chị em công nhân, nông dân, quân đội, lao động trí óc và của mọi 
tầng lớp nhân dân khác.

Để đẩy mạnh củng cố miền Bắc, Chính phủ đã đề ra đường 
lối chủ trương khôi phục kinh tế, mục đích là thực hiện chương 
trình hai năm khôi phục kinh tế nhằm hàn gắn vết thương chiến 
tranh, giảm bớt khó khăn của nhân dân, nâng cao dần đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân làm cơ sở cho việc củng cố 
miền Bắc về kinh tế, chính trị, quốc phòng, đồng thời chiếu cố 
miền Nam, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế có kế hoạch 
sau này.

Nhiệm vụ chung của việc khôi phục kinh tế là dựa vào sức 
lực của nhân dân ta, đồng thời dựa vào sức giúp đỡ của các nước 
bạn - sức ta là chính - nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp kết 
hợp chặt chẽ với cải cách ruộng đất; khôi phục và phát triển sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp và công nghiệp; khôi 
phục thương nghiệp và bình ổn vật giá; củng cố nền tài chính 
quốc gia; khôi phục giao thông vận tải.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, phải sử dụng hợp lý sự giúp đỡ 
của các nước bạn; tăng cường tổ chức kinh tế tài chính, ra sức đào 
tạo cán bộ kinh tế tài chính, đẩy mạnh và hoàn thành cải cách 
ruộng đất ở miền Bắc; phát động nhân dân thi đua tăng gia sản 
xuất và thực hành tiết kiệm.

4. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tán 
thành và nhất trí thông qua những đường lối chủ trương trên đây 
của Chính phủ, là đường lối chủ trương đúng đắn, hợp với tình 
hình thế giới và hoàn cảnh chính trị của nước ta hiện nay, hợp với 
quyền lợi và nguyện vọng căn bản của nhân dân Việt Nam, hợp 
với lợi ích hòa bình thế giới.

Nhân dân ta bước vào một thời kỳ đấu tranh mới, rất gay go, 
gian khổ, phức tạp nhưng nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi, 
cũng như chúng ta đã thắng lợi trong cuộc kháng chiến 8, 9 năm 
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qua. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi nhân 
dân miền Bắc hãy ra sức đẩy mạnh củng cố miền Bắc về mọi 
mặt. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi đồng 
bào miền Nam hãy đoàn kết đấu tranh chặt chẽ và rộng rãi trong 
Mặt trận Tổ quốc nhằm giữ gìn quyền lợi hằng ngày của mình và 
giành hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc. Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam từ Bắc 
chí Nam hãy đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
hăng hái đấu tranh thực hiện Cương lĩnh của Mặt trận, nhằm 
củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, do đó mà hoàn thành độc 
lập và dân chủ trong cả nước. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa kêu gọi nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới 
hãy đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân 
dân Việt Nam để thực hiện các quyền dân tộc của mình, đồng 
thời góp phần giữ gìn hòa bình ở Đông Dương, ở Đông Nam Á 
và thế giới.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa triệt để tín nhiệm 
và ủng hộ Chính phủ do Hồ Chủ tịch lãnh đạo và tin tưởng rằng, 
dưới sự điều khiển của Chính phủ, nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa sẽ ngày thêm vững mạnh, cuộc đấu tranh của nhân dân ta để 
củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất nhất định thắng lợi; nước 
Việt Nam sẽ trở nên một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1955

PHỤ LỤC: NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ NĂM...
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NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ SÁU 
QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  

VỀ VẤN ĐỀ ĐẤU TRANH THỰC HIỆN THỐNG NHẤT 
NƯỚC NHÀ  

(Ngày 18 tháng 1 năm 1957)*

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà họp khóa thứ sáu,
Sau khi nghe và thảo luận bản báo cáo của Chính phủ về vấn 

đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà,
Đã nhận định và quyết nghị:
1. Từ khóa họp Quốc hội lần thứ năm đến nay, nhân dân ta 

từ Bắc chí Nam và kiều bào ở nước ngoài đã tăng cường đoàn kết 
trên cơ sở bản Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tiếp 
tục kiên quyết đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Nhưng do âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước như Hiệp định Giơnevơ 
quy định đã không thực hiện được đúng kỳ hạn.

Trước tình hình ấy, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà một lần nữa xác định lập trường của nhân dân và Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là kiên quyết nêu cao ngọn cờ 
hòa bình, thống nhất, tiếp tục đấu tranh để thực hiện thống nhất 
nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa 
bình, và nhận đó là một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian 
khổ nhưng nhất định thắng lợi.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỳ họp thứ sáu, từ ngày 
29 tháng 12 năm 1956 đến ngày 25 tháng 1 năm 1957. 
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Lực lượng đoàn kết và đấu tranh của toàn dân ta từ Bắc chí 
Nam là lực lượng quyết định trong cuộc đấu tranh ấy.

Hiệp định Giơnevơ là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng giúp 
cho ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho thống nhất.

2. Căn cứ nhận định trên, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà nhất trí tán thành chủ trương của Chính phủ tiếp tục 
những nhiệm vụ sau đây:

- Ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt làm cơ sở vững chắc 
cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà;

- Giữ vững và phát triển phong trào đấu tranh của nhân dân 
miền Nam;

- Tăng cường đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình 
và ủng hộ của nhân dân và Chính phủ các nước yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới;

- Trước mắt phải hết sức tăng cường cuộc đấu tranh để 
khôi phục và phát triển quan hệ bình thường giữa miền Bắc 
và miền Nam.

Trong các nhiệm vụ trên đây, Quốc hội nhận định công cuộc 
củng cố miền Bắc có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đấu 
tranh thống nhất và nhấn mạnh trong khi củng cố miền Bắc cần 
chú trọng tranh thủ miền Nam.

Quốc hội đã thảo luận về sự lãnh đạo của Chính phủ đối 
với công cuộc đấu tranh thống nhất trong thời gian qua và đề 
nghị Chính phủ chú trọng tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo 
về tư tưởng cũng như về tổ chức để thúc đẩy cuộc đấu tranh 
tiến lên.

Để đoàn kết rộng rãi toàn dân trên cơ sở bản Cương lĩnh 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà hoan nghênh mọi cố gắng, mọi cống hiến của tất 
cả những người Việt Nam yêu nước cho sự nghiệp thống nhất 

PHỤ LỤC: NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ SÁU...
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nước nhà; hoan nghênh mọi sự tiếp xúc, trao đổi ý kiến giữa các 
cá nhân, các đoàn thể ở miền Bắc, miền Nam, trong nước, ngoài 
nước, nhằm thống nhất hành động chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay 
sai, phấn đấu cho một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh.

3. Về việc thi hành Hiệp định Giơnevơ, Quốc hội nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà một lần nữa tuyên bố lập trường của 
nhân dân ta là tôn trọng và tiếp tục thi hành Hiệp định, đồng 
thời đòi các bên liên quan cũng phải tôn trọng và tiếp tục thi 
hành Hiệp định.

Quốc hội thấy cần nhắc đến sự cố gắng của Ủy ban quốc tế 
giám sát và kiểm soát ở Việt Nam đối với việc củng cố hòa bình, 
thi hành Hiệp định Giơnevơ trong hai năm qua.

Quốc hội nhận định rằng về pháp lý, cũng như về thực tế 
và bằng việc làm, chính quyền miền Nam đều bị Hiệp định 
Giơnevơ ràng buộc và có trách nhiệm phải tiếp tục thi hành 
Hiệp định. Chính phủ Pháp là một bên ký Hiệp định Giơnevơ 
có phần trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục thi hành 
Hiệp định ấy.

Để thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ về thống 
nhất Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
đã đồng ý thi hành những đảm bảo cần thiết cho một cuộc tổng 
tuyển cử thực sự tự do và dân chủ. Chỉ cần có hội nghị hiệp 
thương để hai bên thỏa thuận với nhau về việc thực hiện nguyên 
tắc đó.

Nhưng chính quyền miền Nam cho đến nay vẫn tiếp tục phá 
hoại Hiệp định Giơnevơ, tiếp tục cự tuyệt hiệp thương với miền 
Bắc. Chính quyền miền Nam đã làm trái với nguyện vọng tha 
thiết của toàn dân ta. Họ phải chịu trách nhiệm đối với nhân dân 
và Tổ quốc về việc kéo dài tình trạng chia cắt đất nước.
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4. Cuộc đấu tranh thống nhất hiện nay mặc dù gặp nhiều khó 
khăn trở ngại do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai gây ra, nhưng với 
tinh thần đấu tranh anh dũng của đồng bào toàn quốc và kiều 
bào ở nước ngoài, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tin 
chắc rằng cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà nhất 
định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.

PHỤ LỤC: NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ SÁU...
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LUẬT 
QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP*  

(Đã được Quốc hội biểu quyết thông qua trong phiên họp  
ngày 24 tháng 1 năm 1957)

Điều 1. 
Quyền tự do hội họp của nhân dân được tôn trọng và bảo 

đảm. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do hội họp.

Điều 2. 
Không phải xin phép trước:
- Các cuộc hội họp có tính chất gia đình, giữa thân thuộc, 

bè bạn;
- Các buổi sinh hoạt của các hội hợp pháp, tổ chức trong trụ 

sở của hội, các cuộc hành lễ thường lệ của các tôn giáo tổ chức 
trong những nơi thờ cúng;

- Các buổi sinh hoạt của các đoàn thể trong Mặt trận dân tộc 
thống nhất, và các cuộc hội họp công cộng do các đoàn thể này 
tổ chức.

Điều 3. 

Để đảm bảo việc giữ gìn trật tự an ninh, các cuộc hội họp công 
cộng, trừ các cuộc hội họp nói trong Điều 2, phải được Ủy ban 
hành chính địa phương cho phép trước.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kỳ họp thứ sáu, từ ngày 
29 tháng 12 năm 1956 đến ngày 25 tháng 1 năm 1957. 
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Điều 4. 

Người tổ chức cuộc hội họp phải chịu trách nhiệm về cuộc 
hội họp.

Điều 5. 

Nếu không theo đúng thể lệ về việc xin phép trước thì người 
tổ chức, tùy trường hợp nặng nhẹ, sẽ bị cảnh cáo hoặc truy tố 
trước tòa án và cuộc hội họp có thể bị cấm hoặc bị giải tán.

Trường hợp bị truy tố trước Tòa án, người tổ chức cuộc hội 
họp trái phép sẽ bị phạt tiền từ năm vạn đồng (50.000đ) đến hai 
mươi lăm vạn đồng (250.000đ) và phạt tù từ một tháng đến sáu 
tháng, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Trường hợp cuộc hội họp bị cấm mà vẫn cứ tổ chức hoặc đã bị 
giải tán mà vẫn cứ tổ chức lại, thì người chịu trách nhiệm sẽ bị 
truy tố trước tòa án và sẽ bị phạt tù từ một tháng đến một năm.

Điều 6. 

Người nào ngăn cản hoặc phá hoại các cuộc hội họp hợp pháp 
của người khác, ép buộc người khác tham dự vào các cuộc hội họp 
bất hợp pháp, bất cứ bằng cách nào, có thể bị cảnh cáo hoặc bị 
truy tố trước tòa án và bị xử phạt tù từ một tháng đến một năm.

Điều 7. 

Người nào lợi dụng quyền tự do hội họp để hoạt động trái 
pháp luật, chống lại chế độ, chống lại chính quyền dân chủ nhân 
dân, chia rẽ dân tộc, phá tình hữu nghị giữa nhân dân ta với 
nhân dân các nước, tuyên truyền chiến tranh, âm mưu phá hoại 
sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, 
hành động có phương hại đến trật tự an ninh chung hoặc đến 
thuần phong mỹ tục, sẽ bị truy tố trước tòa án và xử phạt theo 
luật lệ hiện hành, và cuộc hội họp sẽ bị cấm hoặc bị giải tán.

PHỤ LỤC: LUẬT QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP
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Điều 8. 
Trong tình thế khẩn cấp, xét cần phải tạm thời cấm hội họp, 

Chính phủ sẽ quyết định.

Điều 9. 
Tất cả luật lệ nào trái với luật này đều bãi bỏ.

Điều 10. 
Chính phủ quy định những chi tiết thi hành luật này.
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LUẬT 
QUY ĐỊNH QUYỀN LẬP HỘI*  

(Đã được Quốc hội biểu quyết thông qua trong phiên họp  
ngày 24 tháng 1 năm 1957)

Điều 1. 

Quyền tự lập hội của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. 
Lập hội phải có mục đích chính đáng, phù hợp với lợi ích nhân 
dân, có tác dụng đoàn kết nhân dân, để góp phần xây dựng chế 
độ dân chủ nhân dân của nước ta.

Điều 2. 

Mọi người đều có quyền lập hội, trừ những người mất quyền 
công dân hoặc đang bị truy tố trước pháp luật.

Mọi người có quyền tự do vào hội thành lập hợp pháp, và có 
quyền tự do ra hội.

Không ai được xâm phạm quyền lập hội và quyền tự do vào 
hội, ra hội của người khác.

Điều 3. 
Để đảm bảo việc lập hội có mục đích chính đáng, bảo vệ và 

củng cố chế độ dân chủ nhân dân, lập hội phải xin phép.
Thể lệ lập hội sẽ do Chính phủ quy định.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kỳ họp thứ sáu, từ ngày 
29 tháng 12 năm 1956 đến ngày 25 tháng 1 năm 1957. 
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Điều 4. 

Những Hội đã thành lập trước ngày ban hành luật này và đã 
hoạt động trong vùng tạm bị chiếm trong thời kỳ kháng chiến, 
nay muốn tiếp tục hoạt động, đều phải xin phép lại.

Điều 5. 

Hội thành lập hợp pháp phải hoạt động theo đúng Điều lệ của 
hội và theo đúng các luật lệ hiện hành, được phép thu hội phí của 
hội viên, mua bán đổi chác tài sản cần thiết cho sự hoạt động của 
hội và thưa kiện trước tòa án.

Những người chịu trách nhiệm chính của hội, tùy trường 
hợp, là những người sáng lập hay là những ủy viên ban chấp 
hành của hội.

Điều 6. 

Nếu vi phạm những điều 3, 4, và 5 trên đây thì tùy theo 
trường hợp nặng nhẹ, những người có trách nhiệm sẽ bị cảnh cáo 
hay là bị truy tố trước tòa án, và hội có thể bị giải tán, tài sản của 
hội có thể bị tịch thu.

Trường hợp bị truy tố trước tòa án, những người có trách 
nhiệm sẽ bị phạt tiền từ mười vạn đồng (100.000đ) đến năm mươi 
vạn đồng (500.000đ) và phạt tù từ một tháng đến một năm, hoặc 
một trong hai hình phạt ấy.

Trường hợp hội đã bị giải tán mà vẫn cứ tiếp tục hoạt động 
hoặc tổ chức lại một cách không hợp pháp, thì những người có 
trách nhiệm sẽ bị truy tố trước tòa án và sẽ bị xử phạt tiền từ hai 
mươi vạn đồng (200.000đ) đến một triệu đồng (1.000.000đ) và 
phạt tù từ một tháng đến hai năm, hoặc một trong hai hình phạt 
ấy, hội sẽ bị giải tán, tài sản của hội sẽ bị tịch thu.
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Điều 7. 
Người nào xâm phạm đến quyền lập hội hoặc đến quyền tự do 

vào hội, ra hội của người khác có thể bị cảnh cáo hoặc bị truy tố 
trước tòa án và bị xử phạt tù từ một tháng đến một năm.

Điều 8. 
Người nào lợi dụng quyền lập hội để hoạt động nguy hại 

đến lợi ích nước nhà, lợi ích nhân dân, như là chống pháp luật, 
chống lại chế độ, chống lại chính quyền dân chủ nhân dân, chia 
rẽ dân tộc, hại đến thuần phong mỹ tục, phá hoại sự nghiệp đấu 
tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Tổ quốc, 
phá tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, 
tuyên truyền chiến tranh, sẽ bị truy tố trước tòa án và xử phạt 
theo luật pháp hiện hành, hội có thể bị giải tán và tài sản của 
hội có thể bị tịch thu.

Điều 9. 
Các đoàn thể dân chủ và các đoàn thể nhân dân đã tham gia 

Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ kháng chiến, được 
Quốc hội và Chính phủ công nhận, không thuộc phạm vi quy 
định của luật này.

Điều 10. 
Các hội có mục đích kinh tế không thuộc phạm vi quy định 

của luật này.

Điều 11. 
Tất cả luật lệ nào trái với luật này đều bãi bỏ.

Điều 12. 
Chính phủ quy định những chi tiết thi hành luật này.

PHỤ LỤC: LUẬT QUY ĐỊNH QUYỀN LẬP HỘI
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LUẬT 
BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO THÂN THỂ 

VÀ QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM ĐỐI VỚI NHÀ Ở,  
ĐỒ VẬT, THƯ TÍN CỦA NHÂN DÂN  

(Đã được Quốc hội biểu quyết thông qua trong phiên họp  
ngày 24 tháng 1 năm 1957)* 

Chương I 

NGUYÊN TẮC

Điều 1. 
Quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với 

nhà ở, đồ vật và thư tín của nhân dân được tôn trọng và đảm bảo. 
Không ai được xâm phạm các quyền ấy.

Điều 2. 
Việc bắt, giam người phạm đến pháp luật nhà nước, việc khám 

người, nhà ở, đồ vật, thư tín phải theo thủ tục quy định dưới đây.

Chương II
VIỆC BẮT NGƯỜI PHẠM PHÁP

Điều 3. 
Ngoài những trường hợp phạm pháp quả tang và trường hợp 

khẩn cấp nói trong Điều 4, bắt người phạm đến pháp luật nhà 

* Kỳ họp thứ sáu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 
29 tháng 12 năm 1956 đến ngày 25 tháng 1 năm 1957. 
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nước phải có lệnh viết của cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh hoặc thành 
phố trở lên nếu là thường dân phạm pháp, hoặc của tòa án binh 
nếu là quân nhân phạm pháp, hay là thường dân phạm pháp có 
liên quan đến quân đội nhân dân.

Điều 4. 
Đối với những người phạm pháp quả tang, bất cứ người nào 

cũng có quyền bắt và phải giải ngay đến Ủy ban hành chính, Tòa 
án nhân dân hoặc đồn công an nơi gần nhất.

Trong những trường hợp khẩn cấp, cơ quan công an có thể 
bắt giữ trước khi có lệnh viết của các cơ quan định trong Điều 3, 
và phải báo cho các cơ quan đó biết.

Những trường hợp phạm pháp quả tang và trường hợp khẩn 
cấp là những trường hợp đặc biệt do luật quy định.

Chương III 
 VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, TẠM THA

Điều 5. 
Người phạm pháp bị bắt phải được giải lên cơ quan tư pháp 

hoặc cơ quan công an từ cấp huyện trở lên trong hạn 24 giờ kể từ 
lúc bắt.

Cơ quan tư pháp huyện hoặc công an huyện được tạm giữ can 
phạm trong hạn 3 ngày kể từ lúc nhận can phạm để xét và hỏi 
cung, rồi phải quyết định tha hẳn, tạm tha, hoặc giải lên tòa án 
nhân dân hoặc công an cấp trên.

Điều 6. 

Cơ quan tư pháp, công an từ cấp tỉnh hoặc thành phố trở lên 
hoặc tòa án binh phải hỏi cung trong hạn 3 ngày kể từ lúc nhận 
giữ can phạm, để quyết định việc tha hẳn, tạm tha hoặc tạm giam.

PHỤ LỤC: LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO THÂN THỂ...
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Lệnh tạm giam can phạm do cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh 
hoặc thành phố trở lên hoặc tòa án binh ký.

Điều 7. 
Thời hạn tạm giam không được quá:
- 2 tháng đối với các vụ thường phạm mà luật pháp quy định 

hình phạt từ 5 năm tù trở xuống.
- 4 tháng đối với các vụ phạm đến an toàn Nhà nước và các 

vụ thường phạm mà luật pháp quy định hình phạt trên 5 năm tù.
Nếu xét thật cần thiết cho cuộc điều tra thì cơ quan ra lệnh 

tạm giam có thể gia hạn một hoặc hai lần nữa. Đối với những vụ 
án phức tạp, cần phải điều tra lâu hơn, thì phải được sự chuẩn y 
của cơ quan tư pháp trung ương.

Điều 8. 
Trong trường hợp việc tạm giam không cần thiết cho cuộc 

điều tra nữa, hoặc việc tạm tha không gây nguy hiểm gì cho trật 
tự chung, thì cơ quan tư pháp hoặc tòa án binh nào đã ra lệnh 
tạm giam có thể tự mình, hoặc căn cứ vào đơn xin của can phạm, 
ra lệnh tạm tha.

Đối với những can phạm già yếu, có bệnh nặng, hoặc phụ nữ 
có thai nghén, hoặc phụ nữ đang thời kỳ cho con bú, thì có thể cho 
tạm tha, và nếu cần sẽ giám thị tại chỗ ở.

Chương IV
VIỆC KHÁM NGƯỜI, KHÁM ĐỒ VẬT, KHÁM NHÀ Ở 

VÀ THƯ TÍN

Điều 9. 
Trừ những trường hợp định ở Điều 10 và Điều 11, khám 

người, đồ vật hoặc nhà ở, thư tín của tư nhân thì phải có lệnh 
viết của cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh hoặc thành phố trở lên hoặc 
của Tòa án binh, tùy tính chất vụ phạm pháp.
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Điều 10. 
Trong những trường hợp phạm pháp quả tang, hoặc tiến 

hành điều tra vụ án mà can phạm đang bị tạm giữ, hoặc tạm 
giam, hoặc được ủy quyền điều tra toàn bộ vụ phạm pháp, tư 
pháp, công an, tòa án binh có thể khám người, đồ vật, nhà ở, thư 
tín của người phạm pháp và những người có liên quan đến vụ án.

Điều 11. 
Trong những trường hợp khẩn cấp, hoặc có triệu chứng phạm 

pháp, công an có thể khám người, đồ vật, nhà ở, thư tín.

Điều 12. 
Trừ những trường hợp định ở Điều 10 và Điều 11 thì nhân 

viên thi hành lệnh khám nhà phải cùng đi với một ủy viên Ủy 
ban hành chính địa phương, người chủ nhà hoặc thay mặt của 
chủ nhà và một người láng giềng, khi khám xong phải lập biên 
bản khám xét và giữ tang vật nếu có.

Điều 13. 
Cơ quan đang tiến hành cuộc điều tra nếu thấy cần giữ lại 

những thư từ, điện tín, bưu phẩm của những người phạm pháp, 
thì có thể yêu cầu cơ quan bưu điện giao lại để xét.

Chương V 
 ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 14. 
Đối với những người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam tuyệt đối 

nghiêm cấm tra tấn hoặc dùng bất cứ nhục hình nào.

Điều 15. 
Trong khi tiến hành việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khám người, 

PHỤ LỤC: LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO THÂN THỂ...
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khám đồ vật, khám nhà và thư tín, mà người phạm pháp kháng 
cự lại hoặc có hành động để trốn tránh pháp luật thì có thể dùng 
phương pháp cưỡng chế thích đáng để bắt kẻ phạm pháp tuân 
theo pháp luật.

Điều 16. 
Những người bắt giam, khám người, khám đồ vật, nhà ở, thư 

tín trái với đạo luật này thì tùy trường hợp có thể bị thi hành kỷ 
luật hành chính hoặc xử phạt từ 15 ngày đến 3 năm tù.

Nếu phạm tội tra tấn, dùng nhục hình thì sẽ bị xử phạt thêm 
theo hình luật chung.

Điều 17. 
Việc tạm giữ người phạm tội vi cảnh và quyền hạn của cán 

bộ, nhân viên các ngành thuế, ngành hải quan, lâm chính trong 
việc khám người, đồ vật, nhà ở không thuộc phạm vi của đạo 
luật này.

Điều 18. 
Tất cả luật lệ nào trái với luật này đều bãi bỏ.

Điều 19. 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật này.
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LỜI PHÁT BIỂU CỦA HỒ CHỦ TỊCH 
TẠI KỲ HỌP THỨ 12 QUỐC HỘI KHÓA I  

(Ngày 15 tháng 4 năm 1960)*

Thưa Đoàn Chủ tịch,
Thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 12 này có thể cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc 
hội khoá I. Tôi thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân 
dân ta trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Quốc hội ta là Quốc hội dân chủ đầu tiên ở vùng Đông Nam 
châu Á, cũng là Quốc hội đầu tiên của các nước thuộc địa cũ được 
độc lập tự do.

Suốt mười bốn năm, Quốc hội đã đoàn kết nhân dân, giúp 
đỡ Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi và thực hiện 
nhiều chính sách to lớn, ích nước lợi dân.

Trong năm đầu (1946), Quốc hội đã thông qua Hiến pháp. 
Đó là bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước ta, nó xác 

nhận những thắng lợi to lớn của nhân dân ta đã làm Cách mạng 
Tháng Tám thành công, đã thoát khỏi gót sắt của thực dân, đã 
lật đổ ngai vàng của vua chúa.

Trong những năm kháng chiến anh dũng, Quốc hội đã luôn 
luôn đi sát nhân dân, động viên nhân dân từ Bắc đến Nam, vượt 
mọi khó khăn, giành được thắng lợi.

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I, kỳ họp thứ 12 
từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 năm 1960. 
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Luật lao động và Luật công đoàn Quốc hội thông qua đã xác 
định quyền lợi của giai cấp công nhân và nhiệm vụ của họ trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một điều nên đặc biệt nêu lên là: Mặc dù hoàn cảnh khó khăn 
trong thời kỳ kháng chiến, Quốc hội đã để nhiều công phu nghiên 
cứu, rồi thông qua Luật cải cách ruộng đất do Đảng và Chính 
phủ đề ra, làm cho người cày có ruộng, nông dân làm chủ hương 
thôn. Vì đạo luật cách mạng đó mà đồng bào nông dân sẽ đời đời 
ghi nhớ sự nghiệp to lớn của Quốc hội (vỗ tay nhiệt liệt hồi lâu).

Do lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần chiến đấu anh dũng 
của toàn quân và toàn dân ta, cuộc trường kỳ kháng chiến đã 
thắng lợi. Hiệp định Giơnevơ đã công nhận chủ quyền độc lập và 
lãnh thổ toàn vẹn của Việt Nam ta, Quốc hội đã công nhận và tỏ 
quyết tâm thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ.

Ở miền Nam, bọn Mỹ và tay sai ra sức vi phạm Hiệp định 
Giơnevơ, tăng cường tổ chức quân sự Mỹ “MAAG”. Nhân dân ta 
kiên quyết đấu tranh chống âm mưu đen tối của chúng để hòa 
bình thống nhất nước nhà.

Bước vào thời kỳ hòa bình, Quốc hội đã thông qua những 
chương trình khôi phục và phát triển kinh tế và văn hóa. Với 
sự săn sóc của Quốc hội, nhân dân ta đã hăng hái thi đua tăng 
gia sản xuất và thực hành tiết kiệm và với sự giúp đỡ hết lòng 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em - trước hết là Liên Xô và 
Trung Quốc - chúng ta chẳng những đã hàn gắn được những vết 
thương do mười lăm năm chiến tranh để lại, mà chúng ta còn 
phát triển kinh tế và văn hóa đến một mức mà lịch sử nước ta 
chưa từng thấy.

Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội (tháng 4-1958) có một ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng đối với nước ta và đối với cả thế giới. Trong kỳ 
họp đó, Quốc hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Chính phủ 
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đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó miền Bắc nước 
ta góp phần càng nhiều vào sự nghiệp vẻ vang của đại gia đình 
xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại, một gia đình gồm 
hơn một nghìn triệu người đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau, 
đồng tâm hiệp lực xây dựng chủ nghĩa xã hội và giữ gìn hòa bình 
thế giới. Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp to 
lớn của toàn thể nhân dân ta; nó càng khuyến khích đồng bào 
miền Bắc ra sức phấn đấu cho một cuộc đời vui tươi no ấm, đồng 
thời làm nền tảng vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà. Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là thắng lợi 
vẻ vang bước đầu của chủ nghĩa Lênin ở Việt Nam. Nhân dịp 
này, tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt cảm ơn Lênin, người thầy 
cách mạng vĩ đại mà nhân dân ta cùng với giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động toàn thế giới sắp tưng bừng kỷ niệm ngày 
sinh 90 năm.

Trong kỳ họp trước, Quốc hội đã làm ba việc rất quan trọng:
- Đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình. Luật này sẽ có 

ảnh hưởng tốt đến nòi giống và thực hiện “nam nữ bình quyền”.
- Đã thông qua Hiến pháp mới, xác định những thắng lợi mới, 

tiến bộ mới của nhân dân ta đang hăng hái thi đua xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.

- Đã thông qua Luật bầu cử Quốc hội mới để chỉ đường lối 
và giao nhiệm vụ cho nhân dân ta bầu những đại biểu thật xứng 
đáng vào Quốc hội khóa II.

Trong kỳ họp 12 này, Quốc hội thông qua ngân sách và kế 
hoạch năm 1960. Đó là việc rất quan trọng, vì năm nay là một 
năm bản lề, chúng ta phải kết thúc thắng lợi kế hoạch 3 năm 
và chuẩn bị tốt cho kế hoạch 5 năm sắp tới. Quốc hội cũng đã 
thông qua Luật nghĩa vụ quân sự. Luật này rất cần thiết cho 
công việc củng cố quốc phòng, giữ gìn hòa bình, đồng thời nó làm 

PHỤ LỤC: LỜI PHÁT BIỂU CỦA HỒ CHỦ TỊCH...
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thoả mãn nguyện vọng của đồng bào được góp phần vẻ vang bảo 
vệ Tổ quốc.

Thưa các vị,
Những công việc trên đây chứng tỏ rằng: Quốc hội ta đã hết 

lòng vì dân vì nước, đã làm trọn một cách vẻ vang nhiệm vụ của 
những người đại biểu của nhân dân.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ 
và nhân dân trân trọng cảm ơn các vị; và tôi tin chắc rằng Quốc 
hội khóa II của chúng ta sẽ đưa hết tinh thần và lực lượng để tiếp 
tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, để thực hiện một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
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DIỄN VĂN  
BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 12 QUỐC HỘI KHÓA I 

CỦA CỤ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI  
TÔN ĐỨC THẮNG 

(Ngày 15 tháng 4 năm 1960)* 

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Hôm nay sau 5 ngày làm việc tích cực và khẩn trương, kỳ họp 

thứ 12 của Quốc hội ta kết thúc thắng lợi. Thay mặt Chủ tịch 
đoàn, tôi nhiệt liệt hoan nghênh các vị đại biểu đã đem hết nhiệt 
tình và tinh thần trách nhiệm của mình đóng góp thêm nhiều ý 
kiến xây dựng trước khi thông qua các đề án của Chính phủ. Việc 
Quốc hội ta nhiệt liệt và nhất trí thông qua các đề án của Chính 
phủ chứng tỏ Quốc hội ta chẳng những nhất trí với Chính phủ về 
đường lối chung mà còn nhất trí cả về những chủ trương chính 
sách cụ thể. Đó là một chứng minh hùng hồn rằng Quốc hội ta, 
Chính phủ ta luôn luôn thống nhất trên một lập trường là phục 
vụ cho hạnh phúc của nhân dân.

Quốc hội ta đã thông qua những nhiệm vụ và chỉ tiêu của 
kế hoạch nhà nước năm 1960, đồng thời đã xác nhận tầm quan 
trọng quyết định của việc phải thực hiện đầy đủ kế hoạch 1960, 
là năm kết thúc kế hoạch ba năm, tạo đà cho nhân dân ta bước 
vào kế hoạch 5 năm một cách vững chắc. Quốc hội ta đồng ý với 

* Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I, kỳ họp thứ 12 
từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 năm 1960. 
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Chính phủ rằng những chỉ tiêu của kế hoạch 1960 là sát với thực 
tế tình hình nước ta, là tích cực và vững chắc.

Quốc hội ta đã thông qua ngân sách nhà nước 1960, ngân 
sách của chúng ta phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch 1960, 
phản ánh rõ ràng ý chí và nguyện vọng thiết tha của nhân dân 
ta là: lao động và hòa bình. Trong khi thông qua ngân sách, Quốc 
hội ta đã đặc biệt lưu ý đến vấn đề tăng cường công tác quản lý 
kinh tế, tài chính. Đó là một điều rất cần thiết để đảm bảo thực 
hiện những nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch và ngân sách.

Quốc hội ta cũng đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự, tạo 
điều kiện cụ thể để cho mọi người công dân Việt Nam đều có 
quyền lợi và nghĩa vụ tham gia vào nhiệm vụ vinh quang bảo vệ 
Tổ quốc như Hiến pháp đã quy định, đồng thời cũng tạo điều kiện 
để Nhà nước ta giảm quân số thường trực, đưa thêm sức lao động 
vào công cuộc xây dựng hòa bình.

Những nghị quyết của chúng ta rõ ràng là nhằm làm cho đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân dân ta được nhanh chóng cải 
thiện, làm cho đất nước chúng ta được an toàn.

Những nghị quyết của chúng ta nhằm củng cố miền Bắc còn 
là một đóng góp đáng kể vào phong trào bảo vệ hòa bình, giữa lúc 
nhờ sự cố gắng lớn lao của Liên Xô, không khí chính trị quốc tế 
đã trở lên hòa hoãn và hội nghị những người đứng đầu các nước 
lớn sắp họp hứa hẹn những thắng lợi mới của sự nghiệp hòa bình.

Trong lúc ở miền Nam nước ta, bọn Mỹ - Diệm đang không 
từ thủ đoạn dã man nào để cố đặt cho được tròng nô lệ vào đầu 
nhân dân ta ở miền Nam, chúng ra sức tăng cường tổ chức quân 
sự Mỹ ở miền Nam, đó là một sự vi phạm cực kỳ trắng trợn Hiệp 
định Giơnevơ, chúng đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm 
lược thật sự đánh vào nhân dân miền Nam ta, đồng thời đang 
khẩn trương xây dựng miền Nam thành căn cứ quân sự của đế 
quốc Mỹ; trong lúc đồng bào miền Nam ta đang đấu tranh không 
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nề hy sinh gian khổ để giành quyền sống tự do, dân chủ, giành 
độc lập thống nhất, thì những nghị quyết bảo vệ hòa bình, xây 
dựng kinh tế, phát triển văn hóa của Quốc hội lại càng làm nổi 
bật tính chất ưu việt của chế độ ta. Nhất định những nghị quyết 
ấy sẽ là một cổ vũ mới cho đồng bào toàn quốc nói chung, cho 
đồng bào miền Bắc nói riêng, trong sự nghiệp đấu tranh và xây 
dựng của mình.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Hôm nay, Quốc hội ta kết thúc kỳ họp thứ 12, giữa lúc nhân 

dân ta đang đẩy mạnh thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch  
3 năm, mừng chế độ chúng ta 15 tuổi, mừng Hồ Chủ tịch 70 tuổi, 
trước mắt, nhân dân ta đang rầm rộ chuẩn bị bầu cử Quốc hội 
khóa II. Từ nay cho đến kỳ họp đầu tiên của khóa II, nhiệm vụ 
của những người đại biểu Quốc hội chúng ta còn rất nặng nề. 
Ngoài việc tuyên truyền, giải thích, động viên thực hiện những 
nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua, mỗi người chúng ta còn 
phải hết sức gương mẫu trong việc tham gia cuộc vận động bầu 
cử, làm cho Quốc hội khóa II đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của 
giai đoạn cách mạng mới. Để chuẩn bị chào mừng Quốc hội khóa 
II, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng làm trọn vẹn nhiệm vụ lịch sử 
của Quốc hội khóa I chúng ta.

Kính chúc các vị khỏe mạnh.

PHỤ LỤC: DIỄN VĂN BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 12...
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HIẾN PHÁP VÀ LUẬT  
DO QUỐC HỘI KHÓA I THÔNG QUA

I- Hiến pháp:
1. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, 

Quốc hội thông qua ngày 9-11-1946.
2. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959, 

Quốc hội thông qua ngày 31-12-1959.

II- Luật:

1. Dự án Luật lao động, Quốc hội thông qua ngày 8-11-1946.
2. Luật cải cách ruộng đất, Quốc hội thông qua ngày 4-12-1953.
3. Luật bảo đảm quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm 

phạm đối với nhà ở, đồ vật và thư tín của nhân dân, Quốc hội 
thông qua ngày 24-1-1957.

4. Luật quy định quyền tự do hội họp, Quốc hội thông qua 
ngày 24-1-1957.

5. Luật quy định quyền tự do lập hội, Quốc hội thông qua 
ngày 24-1-1957.

6. Luật quy định chế độ báo chí, Quốc hội thông qua ngày 
24-1-1957. 

7. Luật Công đoàn, Quốc hội thông qua ngày 14-9-1957.
8. Luật quy định chế độ xuất bản, Quốc hội thông qua ngày 

14-9-1957.
9. Luật quy định những trường hợp phạm pháp quả tang và 

những trường hợp khẩn cấp, Quốc hội thông qua ngày 14-9-1957.
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10. Luật cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, Quốc hội 
thông qua ngày 14-9-1957.

11. Luật quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
hành chính các cấp, Quốc hội thông qua ngày 14-9-1957.

12. Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quốc hội thông qua 
ngày 14-9-1957.

13. Luật quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân 
dân, Quốc hội thông qua ngày 29-4-1958.

14.  Luật hôn nhân và gia đình, Quốc hội thông qua ngày 29-
12-1959.

15. Luật bầu cử Quốc hội, Quốc hội thông qua ngày 31-12-1959.
16. Luật nghĩa vụ quân sự, Quốc hội thông qua ngày 15-4-1960. 

PHỤ LỤC: HIẾN PHÁP VÀ LUẬT...
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CÁC KỲ HỌP CỦA QUỐC HỘI KHÓA I 
(1946-1960)

Kỳ họp thứ nhất  ngày 2-3-1946
Kỳ họp thứ hai   từ ngày 28-10 đến 9-11-1946
Kỳ họp thứ ba   từ ngày 1-12 đến 4-12-1953
Kỳ họp thứ tư   từ ngày 20-3 đến 26-3-1955
Kỳ họp thứ năm  từ ngày 15-9 đến 20-9-1955
Kỳ họp thứ sáu   từ ngày 29-12-1956 đến 25-1-1957
Kỳ họp thứ bảy   từ ngày 10-9 đến 19-9-1957 
Kỳ họp thứ tám   từ ngày 16-4 đến 29-4-1958
Kỳ họp thứ chín   từ ngày 9-12 đến 14-12-1958
Kỳ họp thứ mười  từ ngày 20-5 đến 27-5-1959
Kỳ họp thứ mười một  từ ngày 18-12 đến 31-12-1959
Kỳ họp thứ mười hai  từ ngày 11-4 đến 15-4-1960 
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA KHÓA I

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI DO NHÂN DÂN BẦU RA TRONG 
CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 6-1-1946

THÀNH PHỐ HÀ NỘI: 6 ĐẠI BIỂU

1. Hồ Chí Minh   4. Trần Duy Hưng
2. Hoàng Văn Đức  5. Nguyễn Văn Luyện
3. Vũ Đình Hòe   6. Nguyễn Thị Thục Viên

TỈNH LAI CHÂU: 2 ĐẠI BIỂU

1. Điêu Chính Chân (Thái) 2. Điêu Chính Thu (Thái)

TỈNH LAO CAI: 1 ĐẠI BIỂU

Nguyễn Viết Quỳnh

TỈNH HÀ GIANG: 2 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Tri Phương   2. Vương Chí Thành (Mông)
    Tức Thanh Phong (Tày)

TỈNH CAO BẰNG: 4 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Viết Thành   2. Nguyễn Khánh Kim (Tày)
    Tức Vũ Anh
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3. Dương Đại Lâm (Nùng) 4. Giàng Văn Pao
          Tức Kim Đao (Mông)

TỈNH LẠNG SƠN: 3 ĐẠI BIỂU

1. Lâm Trọng Thư (Nùng) 3. Lương Như Ý (Tày)
2. Lê Huyền Trang (Tày)

TỈNH HẢI NINH: 3 ĐẠI BIỂU

1. Hoàng Văn Hà (Tày)* 3. Hoàng Mậu Thành (Hoa)
2. Nguyễn Hiền

TỈNH QUẢNG YÊN: 3 ĐẠI BIỂU

1. Lê Văn Cơ   3. Trịnh Tam Tỉnh
2. Nguyễn Văn Luận 
    Tức Trần Danh Tuyên

TỈNH SƠN LA: 2 ĐẠI BIỂU

1. Sa Văn Minh (Thái)  2. Lò Văn San (Thái)

TỈNH YÊN BÁI: 2 ĐẠI BIỂU

1. Trần Đình Khánh (Tày) 2. Cầm Ngọc Lương (Thái)* 

TỈNH TUYÊN QUANG: 2 ĐẠI BIỂU

1. Ma Văn Kinh (Tày)  2. Tạ Quốc Tiêu 
          Tức Tạ Xuân Thu

TỈNH BẮC CẠN: 2 ĐẠI BIỂU

1. Nông Văn Lạc (Tày)  2. Hoàng Hùng Sơn (Dao)
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TỈNH THÁI NGUYÊN: 3 ĐẠI BIỂU

1. Lê Trung Đình  3. Trần Mai 
2. Đặng Đức Thái       Tức Nguyễn Trung Thành
         (Nùng)

TỈNH BẮC GIANG: 4 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Mạnh Khuông  3. Ninh Văn Phan
    tức Lê Hữu Chỉnh  4. Trần Kim Xuyến
2. Nguyễn Dương Hồng 

TỈNH BẮC NINH: 8 ĐẠI BIỂU

1. Bạch Di tức Vi Dân  5. Nguyễn Huy Tưởng

2. Dương Đức Hiền  6. Nguyễn Duy Thân

3. Vũ Thị Khôi    7. Đỗ Trọng Thìn*

    Tức Phan Thị Thục  8. Nguyễn Văn Chung*

4. Ngô Thế Phúc

TỈNH PHÚ THỌ: 5 ĐẠI BIỂU

1. Lê Đồng   4. Sầm Văn Ngữ (Cao Lan)
2. Nguyễn Hữu Hưng  5. Phạm Bích Tuế*
3. Nguyễn Thiện Ngữ 
    Tức Việt Thanh

TỈNH VĨNH YÊN: 4 ĐẠI BIỂU

1. Đặng Việt Châu  2. Nguyễn Quý Hùng
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3. Nguyễn Công Kiêm*  4. Nguyễn Hữu Tạo

TỈNH PHÚC YÊN: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Hữu Ngô  3. Lê Huy Vân

2. Lê Đình Thiệp

TỈNH HÒA BÌNH: 1 ĐẠI BIỂU

Quách Công Chẩm (Mường)

TỈNH SƠN TÂY: 5 ĐẠI BIỂU

1. Lê Văn Hòe*   4. Khuất Duy Tiến

2. Đào Trọng Kim*  5. Nguyễn Văn Thái

3. Phạm Khắc Minh 

    Tức Nguyễn Quốc Hồng

TỈNH HÀ ĐÔNG: 14 ĐẠI BIỂU

1. Trịnh Văn Bô   7. Đặng Kim Giang

2. Cù Huy Cận   8. Trần Trọng Hiệu

3. Đỗ Đức Dục   9. Bùi Vinh Liên

4. Nguyễn Đỗ Cung  10. Nguyễn Đăng Long

5. Bùi Bằng Đoàn  11. Trương Thị Mỹ

6. Hoàng Minh Giám  12. Nguyễn Trọng Nhâm

           Tức Xuân Thủy
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13. Dương Đức Quyên  14. Hoàng Tích Trí

TỈNH HẢI DƯƠNG: 12 ĐẠI BIỂU

1. Bùi Thị Diệm   7. Phan Tất Tuân

    Tức Lê Phương  8. Đỗ Chư Tuấn

2. Ngô Xuân Diệu      Tức Chu Anh

3. Vũ Duy Hiệu   9. Nguyễn Trọng Yên

4. Nguyễn Hữu Túc   10. Lê Văn Khải*

   Tức Nguyễn Cộng Hòa 11. Bùi Hữu Sủng*

5. Lương Duyên Lạc  12. Ngô Quang Vũ*

6. Đinh Văn Mão

TỈNH HƯNG YÊN: 8 ĐẠI BIỂU

1. Phạm Quang Điện   4. Lê Xuân Hựu

     Tức Phạm Quốc Dân 5. Nguyễn Ngọc Xuân

2. Trịnh Quý Đông  6. Cao Thị Khương

3. Lương Hiền    7. Bồ Xuân Luật

    Tức Lê Đông   8. Nguyễn Mạnh Hà*

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Sơn Hà  3. Nguyễn Đình Thi
2. Trương Trung Phụng

TỈNH KIẾN AN: 7 ĐẠI BIỂU

1. Phạm Văn Bỉnh  2. Tô Quang Đẩu
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3. Đào Trọng Hiến   6. Nguyễn Thiện Hước*

4. Nguyễn Văn Sơ  7. Dương Tư Nguyên*

5. Nguyễn Xiển

TỈNH THÁI BÌNH: 13 ĐẠI BIỂU

1. Bùi Đăng Chi   8. Nguyễn Đức Tiến

    Tức Ngô Tất Tiến  9. Hoàng Đạo Thúy

2. Đỗ Hữu Dư   10. Lê Thanh Thủy

3. Nguyễn Văn Năng       Tức Nguyễn Thành Lê

4. Phan Tử Nghĩa  11. Vũ Quý Mão*

5. Nguyễn Văn Phiếm  12. Vũ Nhận*

6. Nguyễn Duy Phiên  13. Trần Đình Trọng*

7. Lê Tùng Sơn

TỈNH NAM ĐỊNH: 15 ĐẠI BIỂU

1. Đinh Khắc Anh  8. Hồ Đức Thành
2. Vũ Đức Âu   9. Đặng Xuân Thiều
3. Bùi Trình Khiêm   10. Nguyễn Văn Trân
4. Bùi Xuân Mẫn   11. Nguyễn Tấn Gi Trọng
5. Lê Trọng Nghĩa   12. Đỗ Văn Đoan*
    Tức Đoàn Xuân Tín  13. Trịnh Hoài Đức*
6. Vũ Xuân Sắc   14. Đoàn Phú Tứ*
7. Đặng Châu Tuệ  15. Vũ Ngọc Trác*

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH: 2 ĐẠI BIỂU

1. Trần Huy Liệu  2. Nguyễn Văn Tố
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TỈNH HÀ NAM: 7 ĐẠI BIỂU

1. Dương Thế Châu  5. Nguyễn Đức Quỳ
2. Nguyễn Trọng Đạt       Tức Đào Thành Kim
    Tức Lê Thành   6. Đinh Gia Trinh
3. Phạm Ngọc Điển  7. Phạm Bá Trực
4. Lê Tư Lành

TỈNH NINH BÌNH: 6 ĐẠI BIỂU

1. Trương Văn Công  4. Phạm Văn Hồng
2. Trần Công Chính  5. Phan Văn Lợi
3. Ngô Tử Hạ   6. Lê Văn Cầu

TỈNH THANH HÓA: 15 ĐẠI BIỂU

1. Lê Tất Đắc   10. Lê Trọng Thuần
2. Lưu Văn Bàn         Tức Thoàn
     Tức Lưu Cộng Hòa  11. Nguyễn Đình Thực     
3. Nguyễn Văn Huệ  12. Lê Trần Đức*  
4. Đặng Văn Hỷ   13. Nguyễn Hữu Ngọc*
5. Lê Đỗ Kỳ   14. Nguyễn Văn Tĩnh
6. Nguyễn Xuân Kỳ        Tức Tinh Hoa*
7. Hoàng Sĩ Oánh  15. Nguyễn Vĩnh Thụy      
8. Phạm Thúc Tiêu (Mường)       Tức Bảo Đại*
9. Đặng Phúc Thông

TỈNH NGHỆ AN: 12 ĐẠI BIỂU

1. Chu Văn Biên   3. Võ Nguyên Giáp
2. Nguyễn Côn   4. Hoàng Văn Hoan
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5. Phan Hữu Khiêm  9. Tôn Thị Quế
6. Lê Viết Lượng   10. Nguyễn Duy Trinh
7. Đặng Thai Mai  11. Sầm Văn Kim (Thái)*
8. Trần Mai   12. Nguyễn Đình Pháp

THÀNH PHỐ VINH - BẾN THỦY: 2 ĐẠI BIỂU

1. Trần Văn Cung  2. Nguyễn Tạo 
         Tức Nguyễn Phú Doãn

TỈNH HÀ TĨNH: 7 ĐẠI BIỂU

1. Trần Bình   5. Vương Đình Lương
2. Tạ Quang Bửu  6. Hồ Văn Ninh
3. Trần Hữu Duyệt  7. Nguyễn Trọng Nhã
4. Lê Lộc

TỈNH QUẢNG BÌNH: 5 ĐẠI BIỂU

1. Hoàng Văn Diệm  4. Võ Văn Quyết
2. Võ Thuần Nho  5. Trần Hường
3. Nguyễn Văn Đồng       Tức Lê Vũ
    Tức Đồng Sĩ Nguyên

TỈNH QUẢNG TRỊ: 3 ĐẠI BIỂU

1. Lê Thế Hiếu   3. Đặng Thí
2. Trần Mạnh Quỳ

TỈNH THỪA THIÊN: 5 ĐẠI BIỂU

1. Hoàng Anh   2. Nguyễn Kinh Chi
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3. Trần Đăng Khoa  5. Thích Mật Thể*

4. Đoàn Trọng Truyến

THÀNH PHỐ HUẾ: 2 ĐẠI BIỂU

1. Trần Hữu Dực  2. Tôn Quang Phiệt

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: 1 ĐẠI BIỂU

Lê Dung

TỈNH QUẢNG NAM: 15 ĐẠI BIỂU

1. Phạm Bằng    9. Trần Tống
2. Phan Bôi    10. Đinh Tựu
    Tức Hoàng Hữu Nam      tức Ka Tu
3. Phan Diêu   11. Phan Thao
4. Lê Văn Hiến   12. Lâm Quang Thự
5. Huỳnh Ngọc Huệ  13. Trần Đình Tri
6. Nguyễn Thế Kỷ   14. Trần Viện
7. Nguyễn Xuân Nhĩ  15. Lê Thị Xuyến
8. Võ Sạ

TỈNH QUẢNG NGÃI: 8 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Duân   5. Hà Văn Tính
2. Phạm Văn Đồng  6. Hồ Thiết
3. Lê Hồng Long   7. Nguyễn Trí

4. Phạm Quang Lược  8. Đinh May (Ra Đê)*
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TỈNH BÌNH ĐỊNH: 12 ĐẠI BIỂU

1. Phan Chấn   7. Phạm Sanh

2. Trần Huy   8. Nguyễn Đức Tín

3. Trần Quang Khanh  9. Trần Tín

4. Trần Lê   10. Mong Thoong (Ba Na)

5. Lê Văn Mai   11. Huỳnh Triếp

6. Nguyễn Xuân Như  12. Nguyễn Hoàng

TỈNH PHÚ YÊN: 4 ĐẠI BIỂU

1. Huỳnh Lưu   3. Trần Quỳnh
2. Phạm Ngọc Quế  4. Phan Lưu Thanh

TỈNH KHÁNH HÒA: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Văn Chi  3. Tôn Thất Vỹ
2. Đào Thiện Thi       Tức Nguyễn Minh Vỹ

TỈNH KON TUM: 3 ĐẠI BIỂU

1. Djouik John (Ba Na)*  3. Lưu Phương*
2. Ouok (Ba Na)*

TỈNH PLÂY KU: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Bá Hòe  3. Recom Rock (Gia Rai)*
2. Nay Phin (Gia Rai)

TỈNH LÂM VIÊN: 1 ĐẠI BIỂU

Ngô Duy Diễn tức Ngô Duy Đích
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TỈNH ĐẮK LẮK: 2 ĐẠI BIỂU

1. Y Ngông Niê Kđam (Ê Đê) 2. Y Wang Mlô Duôn Du (Ê Đê)

TỈNH PHAN RANG: 2 ĐẠI BIỂU

1. Trần Thi   2. Lưu Ái (Chăm)*

TỈNH BÌNH THUẬN: 2 ĐẠI BIỂU

1. Huỳnh Tấn Dõi*  2. Nguyễn Tương

TỈNH ĐỒNG NAI THƯỢNG: 1 ĐẠI BIỂU

Tuprong Hiếu*

THÀNH PHỐ SÀI GÒN - CHỢ LỚN: 5 ĐẠI BIỂU

1. Huỳnh Văn Tiểng  4. Nguyễn Văn Trấn
2. Lý Chính Thắng  5. Hoàng Đôn Văn
3. Tôn Đức Thắng 

TỈNH CHỢ LỚN: 5 ĐẠI BIỂU 

1. Lê Đình Cư*   4. Kiều Tấn Lập*
2. Nguyễn Văn Cương  5. Vũ Văn Lương*
3. Nguyễn Văn Hoành

TỈNH GIA ĐỊNH: 6 ĐẠI BIỂU

1. Phạm Văn Khung   4. Trịnh Thị Miếng
2. Thái Văn Lung  5. Trần Văn Nguyên
3. Lê Văn Mảng*  6. Nguyễn Oắng
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TỈNH BÀ RỊA: 1 ĐẠI BIỂU

Dương Bạch Mai

TỈNH BIÊN HÒA: 4 ĐẠI BIỂU

1. Phạm Văn Búng  3. Nguyểm Văn Nghĩa

2. Hoàng Minh Châu  4. Siểng (Kh’mer)

TỈNH THỦ DẦU MỘT: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Văn Long  3. Nguyễn Văn Triết

2. Nguyễn Đức Nhẫn*

TỈNH TÂN AN: 2 ĐẠI BIỂU

1. Huỳnh Văn Gấm  2. Tống Đức Viễn

TỈNH MỸ THO: 6 ĐẠI BIỂU

1. Diệp Ba   5. Huỳnh Tấn Phát

2. Nguyễn Phi Hoanh  6. Nguyễn Thị Thập

3. Nguyễn Văn Nguyên      Tức Nguyễn Thị Ngọc Tốt

4. Ngô Tấn Nhơn

TỈNH BẾN TRE: 5 ĐẠI BIỂU

1. Phạm Văn Bạch  4. Nguyễn Tẩu

2. Nguyễn Văn Cái   5. Trần Quế Tử*

3. Đỗ Phát Quang
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TỈNH TRÀ VINH: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Duy Khâm  3. Nguyễn Văn Tây
2. Dung Văn Khúc       Tức Thanh Sơn

TỈNH VĨNH LONG: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Văn Phát  3. Nguyễn Văn Thiệt
2. Phan Văn Sử

TỈNH SA ĐÉC: 4 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Văn Cửu  3. Nguyễn Văn Kiểu*
2. Nguyễn Văn Huê  4. Trương Hữu Tước*

TỈNH CHÂU ĐỐC: 3 ĐẠI BIỂU

1. Kim Chouru   3. Trương Tấn Phát
2. Hồ Thiệu Ngạn

TỈNH HÀ TIÊN: 1 ĐẠI BIỂU

Nguyễn Văn Kỉnh

TỈNH LONG XUYÊN: 4 ĐẠI BIỂU

1. Dương Văn Ân*  3. Nguyễn Hữu Nghi
2. Ung Văn Khiêm  4. Nguyễn Văn Hưởng

TỈNH CẦN THƠ: 6 ĐẠI BIỂU

1. Phan Lương Báu   4. Đặng Văn Quang

2. Trần Ngọc Danh  5. Trần Ngọc Quế

3. Nguyễn Đăng   6. Đỗ Văn Y
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TỈNH SÓC TRĂNG: 3 ĐẠI BIỂU

1. Phan Văn Chiêu  3. Lê Thành Phiên*
2. Dương Kỳ Hiệp

TỈNH GÒ CÔNG: 2 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Văn Côn  2. Trần Công Tường

TỈNH RẠCH GIÁ: 4 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Ngọc Bích  3. Huỳnh Bá Nhung
2. Trần Văn Luân  4. Nguyễn Văn Tạo

TỈNH BẠC LIÊU: 3 ĐẠI BIỂU

1. Nguyễn Văn Đính   3. Cao Triều Phát
    Tức Hoàng Kế Ngô*
2. Ngô Thị Huệ

* Đây là những vị đại biểu đã bị Quốc hội truất quyền đại 
biểu Quốc hội.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC MỞ RỘNG THÊM  
KHÔNG QUA BẦU CỬ* 

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

1. Hoàng Ngọc Bách  3. Ngô Văn Cẩn
2. Nguyễn Tường Bách 4. Trần Văn Cầu 

* Chỉ có Trần Văn Cầu (Việt Quốc), Lê Viết Cường, Đinh Chương 
Dương, Lý Đào, Ngô Văn Hợp, Nguyễn Văn Lưu, Trần Tấn Thọ (Việt 
Cách) là đủ tư cách đại biểu Quốc hội còn hầu hết là bị Quốc hội truất 
quyền đại biểu. 
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5. Nguyễn Văn Chấn  28. Nguyễn Văn Quỳ

6. Phạm Trọng Chi  29. Cung Đình Quỳ

7. Nguyễn Tắc Chung  30. Ngô Trung Sơn

8. Trần Trung Dung  31. Đặng Văn Sung

9. Đỗ Đình Đạo   32. Nguyễn Tường Tam

10. Phạm Gia Độ  33. Trịnh Như Tấu

11. Nghiêm Xuân Hàm  34. Phạm Hoàng Tín

12. Nguyễn Tôn Hoàn  35. Lê Toại

13. Phạm Như Hổ  36. Nghiêm Kế Tổ

14. Lê Minh Huy  37. Nguyễn Xuân Tùng

15. Đinh Văn Kính  38. Phạm Tất Thắng

16. Vũ Hồng Khanh  39. Nguyễn Duy Thanh

17. Nguyễn Đôn Lâm  40. Nghiêm Xuân Thiện
18. Nguyễn Tường Long 41. Nguyễn Văn Thư
19. Nguyễn Văn Luân  42. Trịnh Trạc

20. Nguyễn Văn Lực  43. Phan Trâm

21. Đào Văn Minh  44. Vũ Đình Trí

22. Lê Ninh   45. Đỗ Văn

23. Phan Kích Nam  46. Cung Thức Vân

24. Nguyễn Thượng Nghi 47. Nguyễn Bạch Vân

25. Chu Bá Phượng  48. Nguyễn Văn Viễn

26. Trình Quốc Quang  49. Phạm Sinh Vinh

27. Lê Văn Quất   50. Nghiêm Xuân Việt

VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI

1. Lê Viết Cường   2. Nguyễn Dương Dung
    Tức Đặng Đức Cường 3. Dương Văn Dư
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4. Đinh Chương Dương  12. Nguyễn Văn Lưu
5. Đào Hữu Dương        Tức Phi
6. Lý Đào    13. Bùi Quý Tước
    Tức Lý Thủy Ngọ  14. Đặng Văn Tường
7. Nông Kính Đậu (Tày) 15. Nguyễn Hải Thần
8. Nguyễn Cao Hách  16. Đàm Quang Thiện
9. Ngô Văn Hợp   17. Trần Tấn Thọ
10. Nguyễn Hữu Hợp  18. Trương Đình Trí
11. Đỗ Đình Khôi  19. Nông Quốc Long 
     20. Triệu Văn Hợi 

         

 



353

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I* 
(Xếp thứ tự theo bảng chữ cái a, b, c...) 

* Hiện nay chúng tôi chưa sưu tầm được đầy đủ ảnh các đại biểu 
Quốc hội khóa I (BBS). 

HỒ CHÍ MINH

HOÀNG VĂN ĐỨC VŨ ĐÌNH HÒE
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NGUYỄN THỊ THỤC VIÊN ĐIÊU CHÍNH CHÂN 

TRẦN DUY HƯNG NGUYỄN VĂN LUYỆN
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NGUYỄN VIỆT THÀNH 
TỨC VŨ ANH

NGUYỄN KHÁNH KIM 

NGUYỄN TRI PHƯƠNG  
TỨC THANH PHONG

VƯƠNG CHÍ THÀNH

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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LÊ HUYỀN TRANG

DƯƠNG ĐẠI LÂM GIÀNG VĂN PAO
TỨC KIM ĐAO

LÂM TRỌNG THƯ 
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HOÀNG MẬU THÀNH LÊ VĂN CƠ

LƯƠNG NHƯ Ý NGUYỄN HIỀN

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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TẠ QUỐC TIÊU
TỨC TẠ XUÂN THU

NGUYỄN VĂN LUẬN
TỨC TRẦN DANH TUYÊN

TRỊNH TAM TỈNH

SA VĂN MINH
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LÊ TRUNG ĐÌNH ĐẶNG ĐỨC THÁI

LÒ VĂN SAN NÔNG VĂN LẠC

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NINH VĂN PHAN

TRẦN MAI
TỨC NGUYỄN TRUNG THÀNH

NGUYỄN MẠNH KHUÔNG
TỨC LÊ HỮU CHỈNH

NGUYỄN DƯƠNG HỒNG
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DƯƠNG ĐỨC HIỀN VŨ THỊ KHÔI
TỨC PHAN THỊ THỤC

TRẦN KIM XUYẾN BẠCH DI
TỨC VI DÂN

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NGUYỄN THIỆN NGỮ
TỨC VIỆT THANH

NGÔ THẾ PHÚC NGUYỄN HUY TƯỞNG

NGUYỄN HỮU HƯNG
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NGUYỄN HỮU TẠO NGUYỄN HỮU NGÔ

SẦM VĂN NGỮ ĐẶNG VIỆT CHÂU

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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PHẠM KHẮC MINH
TỨC NGUYỄN QUỐC HỒNG

LÊ ĐÌNH THIỆP LÊ HUY VÂN

QUÁCH CÔNG CHẨM
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TRỊNH VĂN BÔ CÙ HUY CẬN

KHUẤT DUY TIẾN NGUYỄN VĂN THÁI

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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HOÀNG MINH GIÁM

ĐỖ ĐỨC DỤC NGUYỄN ĐỖ CUNG

BÙI BẰNG ĐOÀN
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TRƯƠNG THỊ MỸ NGUYỄN TRỌNG NHÂM 
TỨC XUÂN THỦY

ĐẶNG KIM GIANG BÙI VINH LIÊN

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NGÔ XUÂN DIỆU

DƯƠNG ĐỨC QUYÊN HOÀNG TÍCH TRÍ

BÙI THỊ DIỆM
TỨC LÊ PHƯƠNG
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LƯƠNG DUYÊN LẠC ĐINH VĂN MÃO

VŨ DUY HIỆU NGUYỄN HỮU TÚC
TỨC NGUYỄN CỘNG HÒA

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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PHẠM QUAN ĐIỆN
TỨC PHẠM QUỐC DÂN

PHAN TẤT TUÂN ĐỖ CHU TUẤN
TỨC CHU ANH

NGUYỄN TRỌNG YÊN
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LÊ XUÂN HỰU NGUYỄN NGỌC XUÂN

TRỊNH QUÝ ĐÔNG LƯƠNG HIỀN 
TỨC LÊ ĐÔNG

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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TRƯƠNG TRUNG PHỤNG

CAO THỊ KHƯƠNG BỒ XUÂN LUẬT

NGUYỄN SƠN HÀ
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TÔ QUANG ĐẨU ĐÀO TRỌNG HIẾN

NGUYỄN ĐÌNH THI PHẠM VĂN BỈNH

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NGUYỄN VĂN NĂNG

NGUYỄN VĂN SƠ NGUYỄN XIỂN

BÙI ĐĂNG CHI
TỨC NGÔ TẤT TIẾN
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LÊ TÙNG SƠN NGUYỄN ĐỨC TIẾN

PHAN TỬ NGHĨA NGUYỄN VĂN PHIẾM

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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VŨ ĐỨC ÂU

HOÀNG ĐẠO THÚY LÊ THANH THỦY
TỨC NGUYỄN THÀNH LÊ

ĐINH KHẮC ANH
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VŨ XUÂN SẮC ĐẶNG CHÂU TUỆ

BÙI XUÂN MẪN LÊ TRỌNG NGHĨA
TỨC ĐOÀN XUÂN TÍN

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NGUYỄN TẤN GI TRỌNG

HỒ ĐỨC THÀNH ĐẶNG XUÂN THIỀU

NGUYỄN VĂN TRÂN
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DƯƠNG THẾ CHÂU NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 
TỨC LÊ THÀNH

TRẦN HUY LIỆU NGUYỄN VĂN TỐ

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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ĐINH GIA TRINH

PHẠM NGỌC ĐIỂN LÊ TƯ LÀNH

NGUYỄN ĐỨC QUỲ
TỨC ĐÀO THÀNH KIM
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NGÔ TỬ HẠ PHẠM VĂN HỒNG

PHẠM BÁ TRỰC TRƯƠNG VĂN CÔNG

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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ĐẶNG VĂN HỶ

PHẠM VĂN LỢI LÊ TẤT ĐẮC

LƯU VĂN BÀN
TỨC LƯU CỘNG HÒA
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HOÀNG SĨ OÁNH PHẠM THÚC TIÊU

LÊ ĐỖ KỲ NGUYỄN XUÂN KỲ

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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CHU VĂN BIÊN

ĐẶNG PHÚC THÔNG LÊ TRỌNG THUẦN
TỨC THOÀN

NGUYỄN ĐÌNH THỰC
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PHAN HỮU KHIÊM LÊ VIẾT LƯỢNG

NGUYỄN CÔN VÕ NGUYÊN GIÁP

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NGUYỄN DUY TRINH

ĐẶNG THAI MAI TRẦN MAI

TÔN THỊ QUẾ
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TRẦN BÌNH TẠ QUANG BỬU

TRẦN VĂN CUNG NGUYỄN TẠO
TỨC NGUYỄN PHÚ DOÃN

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NGUYỄN TRỌNG NHÃ

TRẦN HỮU DUYỆT LÊ LỘC

HỒ VĂN NINH
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NGUYỄN VĂN ĐỒNG
TỨC ĐỒNG SĨ NGUYÊN

VÕ VĂN QUYẾT

HOÀNG VĂN DIỆM VÕ THUẦN NHO

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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ĐẶNG THÍ

TRẦN HƯỜNG
TỨC LÊ VŨ

LÊ THẾ HIẾU

TRẦN MẠNH QUỲ
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TRẦN ĐĂNG KHOA ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN

HOÀNG ANH NGUYỄN KINH CHI

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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PHAN BÔI
TỨC HOÀNG HỮU NAM

TRẦN HỮU DỰC TÔN QUANG PHIỆT

LÊ DUNG
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VÕ SẠ TRẦN TỐNG

PHAN DIÊU LÊ VĂN HIẾN

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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TRẦN VIỆN

LÂM QUANG THỰ TRẦN ĐÌNH TRI

PHAN THAO
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PHẠM VĂN ĐỒNG LÊ HỒNG LONG

LÊ THỊ XUYẾN NGUYỄN DUÂN

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
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NGUYỄN TRÍ

PHẠM QUANG LƯỢC HÀ VĂN TÍNH

HỒ THIẾT
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TRẦN LÊ LÊ VĂN MAI

PHAN CHẤN TRẦN QUANG KHANH

PHỤ LỤC: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I



398

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM, TẬP I (1946-1960)

HUỲNH TRIẾP

NGUYỄN XUÂN NHƯ TRẦN TÍN

MONG THOONG
(BA NA)
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NAY PHIN
(GIA RAI) 

ĐÀO THIỆN THI TÔN THẤT VỸ 
TỨC NGUYỄN MINH VỸ

NGUYỄN BÁ HÒE
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TRẦN THI NGUYỄN TƯƠNG

Y NGÔNG NIÊK ĐAM
(Ê ĐÊ)

Y WANG MLÔ DUÔN DU
(Ê ĐÊ)
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NGUYỄN VĂN TRẤN

HUỲNH VĂN TIỂNG LÝ CHÍNH THẮNG

TÔN ĐỨC THẮNG
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DIỆP BA

DƯƠNG BẠCH MAI HUỲNH VĂN GẤM

TỐNG ĐỨC VIỄN
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NGUYỄN TẨU

PHẠM VĂN BẠCH NGUYỄN VĂN CÁI

ĐỖ PHÁT QUANG
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HỒ THIỆU NGẠN

NGUYỄN VĂN THIỆT NGUYỄN VĂN CỬU

NGUYỄN VĂN HUỆ
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NGUYỄN ĐĂNG

ĐẶNG VĂN QUANG TRẦN NGỌC QUẾ
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ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG
ĐẠI BIỂU VNCMĐMH

TRẦN VĂN CẦU 
ĐẠI BIỂU VNQDĐ

LÊ VIẾT CƯỜNG 
TỨC ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG 

ĐẠI BIỂU VNCMĐMH
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TỨC LÝ THỦY NGỌ
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