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BÀI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA
ĐỜI
BÀI 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
- I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng VN. (1926 - 1927)

(Tinh giảm)
II. Tân Việt cách mạng Đảng
* Quá trình thành lập:
- Sau nhiều lần đổi tên, 7/1928 lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng
- Hoạt động:
+ Cử người sang dự các lớp huấn luyện
* Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929
a.Bối cảnh:
Đầu năm 1929 phong trào DT DC ở nước ta phát triển mạnh mẽ, yêu cầu phải có Đảng lãnh đạo
b. Quá trình ra đời:
- Trong nội bộ của Hội VNCMTN đã hình thành 2 tổ chức cộng sản: ĐDCSĐ
( 6-1929) và ANCSĐ ( 8-1929).
- Bộ phận tiên tiến trong tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng đã thành lập ĐDCSLĐ ( 9-1929 ).
c. Ý nghĩa:
Ba tổ chức cộng sản ra đời,
Chứng tỏ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc, là bước chuẩn bị trực
tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

-III. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/ 2 / 1930)
* Điều kiện, hoàn cảnh.
- Ba tổ chức cộng sản ra đời song hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau.
 Yêu cầu phải có 1 Đảng thống nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
- Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị tiến hành họp Tại Cửu Long (Hương Cảng Trung Quốc)
* Nội dung hội nghị:
- Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng duy nhất lấy tên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt , điều lệ tóm tắt do Nguyễn Aí.Quốc khởi thảo
-> Đây là những Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
* ý nghĩa.
- Hội nghị có ý nghĩa như 1 đại hội thành lập Đảng.
IV. Luận cương chính trị (10/1930)
- 10/1930 Ban chấp hành trung ương lâm thời họp hội nghị lần thứ 1 - Tại Hương Cảng (Trung
Quốc)
+ Thông qua luận cương chính trị.
+ Đổi tên Đảng CSVN thành Đảng cộng sản Đông Dương
V. ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa
chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN, khẳng định giai cấp công nhân đủ sức lãnh
đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.
- Cách mạng Việt Nam trở thành 1 bộ phận của cách mạng thế giới.
Bài tập về nhà: Lập niên biểu các sự kiện chính trong quá trình hoạt động cách mạng của lãnh
tụ Nguyễn Aí Quốc từ 1920  1930- Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài mới:
Bài 19 - Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935

