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Abstract: The article focuses on the creative application of Marxism-Leninism in the defense of
the homeland of Ho Chi Minh in the reality of Vietnam’s revolution. Based on the study of social
foundations and the practical conditions of the Vietnamese revolution, Ho Chi Minh applied
Marxism - Leninism creatively in determining the time and affirming the legitimacy in the defense
of the Fatherland. The to select, divide and prevent enemy plots, to defend the Fatherland; methods
of conducting the defense of the motherland; In building the revolutionary army, to defend the
Fatherland; To gather forces in the struggle for national defense. His creations contributed to the
development of the Marxist - Leninist theory of national defense and the fact that the Vietnamese
revolutionary practice was correct.
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1. Mở đầu
Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng, phát triển
sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí
Minh đã khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta,
những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không
những là cái “cẩm nang” thần kì, không những là cái
kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường
chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản” [1; tr 563]. Đồng thời, Người
cũng chỉ rõ, cần bổ sung: “Xem xét lại chủ nghĩa Mác về
cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học
phương Đông” [2; tr 510], để lí luận đó phù hợp và đáp
ứng được sự vận động của thực tiễn cách mạng trong
những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể.
Bài viết đã tập trung làm rõ sự vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin về bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
Trong quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc
bảo vệ Tổ quốc, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, góp phần thúc đẩy toàn thể
dân tộc đấu tranh giành những thắng lợi có ý nghĩa quan
trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Những sáng
tạo đó của Người, được thể hiện qua các nội dung sau:
2.1. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác
- Lênin vào xác định thời gian và khẳng định tính chất
chính nghĩa trong bảo vệ Tổ quốc
Đề cập tới tính tất yếu khách quan của việc bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa, V. I. Lênin đã khẳng định: “Kể từ
ngày 25 tháng Mười 1917, chúng ta là những người chủ
trương bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta tán thành “bảo vệ Tổ
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quốc”, nhưng cuộc chiến tranh giữ nước mà chúng ta
đang đi tới là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách Tổ quốc, bảo
vệ nước cộng hòa Xô viết, với tính cách là một đơn vị trong
đạo quân thế giới của chủ nghĩa xã hội” [3; tr 102].
Vận dụng sáng tạo dựa trên cơ sở những điều kiện thực
tiễn của Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định thời gian bảo vệ
Tổ quốc với tính chất là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam kể từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công và Nhà
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Tháng 12/1945,
trong Thư Gửi các chiến sĩ Nam Bộ và Nam phần Trung
Bộ, Người khẳng định: “Từ ba tháng nay, các anh chị em
đã đem xương máu ra để giữ lấy từng tấc đất của Tổ
quốc... Để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta còn phải chiến đấu
nhiều. Chỉ có chiến đấu mới vượt được những trở lực, khó
khăn, chỉ có chiến đấu mới đưa lại vẻ vang cho Tổ quốc”
[4; tr 154]. Vận dụng này có giá trị to lớn, tiếp tục khẳng
định sự cần thiết và tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh
mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành: “Chiến tranh xâm
lược là tội ác, nhưng chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc thì
cần, thì đúng” [5; tr 375]; vì vậy, cuộc kháng chiến của
nhân dân ta là chính nghĩa, chiến tranh xâm lược của thực
dân phản động là phi nghĩa. Theo Người: “Ta chỉ giữ gìn
non sông, đất nước của ta. Chỉ chiến đấu cho quyền thống
nhất và độc lập của Tổ quốc. Còn thực dân phản động
Pháp thì mong ăn cướp nước ta, mong bắt dân ta làm nô
lệ. Vậy ta là chính nghĩa, địch là tà. Chính nhất định thắng
tà” [6; tr 178]. Do đó, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt
Nam “được nhiều người bênh vực. Số đông nhân dân
Pháp muốn hoà bình thân thiện với ta. Nhân dân thuộc địa
đồng tình với ta. Các dân tộc châu Á ủng hộ ta. Dư luận
trong thế giới tán thành ta. Về mặt tinh thần, địch đã hoàn
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toàn thất bại, ta đã hoàn toàn thắng lợi” [6; tr 179], làm
cơ sở phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng
trong hoạt động bảo vệ Tổ quốc.
2.2. Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong lựa chọn, phân hóa và ngăn chặn âm mưu
kẻ thù, thực hiện bảo vệ Tổ quốc
Nghiên cứu về nghệ thuật trong tiến hành cách mạng,
V.I. Lênin đã chỉ rõ: “Nếu có lợi cho cách mạng thì dù phải
thoả hiệp với bọn kẻ cướp, chúng ta cũng thoả hiệp” [7; tr
24]. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc để xây dựng và
củng cố lực lượng, giành thắng lợi từng bước, đi tới thắng
lợi hoàn toàn. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công,
để tránh cùng lúc phải đối đầu với hai kẻ thù, Hồ Chí Minh
và Chính phủ đã chủ động “chấp nhận kí kết với nước Pháp
một Hiệp định vào ngày 6/3/1946” [4; tr 521]. Thay mặt
Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Người chỉ rõ: “Theo
Hiệp định này, chúng tôi chấp nhận hợp tác với nước Pháp
trong khuôn khổ một Liên bang Đông Dương..., nước Pháp
công nhận nền Cộng hòa của chúng tôi như một quốc gia
tự do và đồng ý rằng việc Nam Bộ trở về Việt Nam sẽ do
một cuộc trưng cầu dân ý quyết định” [4; tr 521]; đồng thời:
“Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng thân thiện, tiếp đón
quân đội Pháp khi nào quân đội ấy chiểu theo các hiệp định
quốc tế đến thay thế quân đội Trung Hoa” [4; tr 583]. Với
Hiệp định này, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lí luận
Mác - Lênin trong nghệ thuật cách mạng để lựa chọn kẻ thù
là thực dân Pháp, tránh cho đất nước cảnh “một cổ, hai
tròng”, triệt tiêu âm mưu “diệt Cộng, cầm Hồ” của chính
quyền Tưởng Giới Thạch và buộc lực lượng của chúng ở
miền Bắc phải rút về nước. Đây là sự lựa chọn sáng suốt,
trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan và toàn diện tình
hình chính trị - xã hội trong nước và thế giới, nhằm tranh thủ
thời gian, tận dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù. Sự vận
dụng sáng tạo đó đã được minh chứng và khẳng định bằng
thực tiễn 9 năm trường kì kháng chiến, mà đỉnh cao là chiến
dịch Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định
Giơnevơ rút quân khỏi Đông Dương.
Tiếp thu lí luận Mácxít trong bảo vệ Tổ quốc, Hồ Chí
Minh chú trọng tới xây dựng và phát huy vai trò của Đảng nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Tuy nhiên, trước bối cảnh “thù trong, giặc ngoài” của đất
nước, để giảm thiểu sự chống phá của các thế lực phản động
trong nước và kẻ thù xâm lược, ngày 11/11/1945, Hồ Chí
Minh cùng Trung ương Đảng đi tới quyết định “tuyên bố tự
giải tán, sự thật là Đảng rút vào bí mật. Và dù là bí mật,
Đảng vẫn lãnh đạo chính quyền và nhân dân” [5; tr 27]
dưới danh nghĩa Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông
Dương. Tháng 2/1951, căn cứ vào tình hình và thắng lợi về
mọi mặt của công cuộc kháng chiến, kiến quốc, Đại hội lần
thứ II của Đảng đã quyết định Đảng ra hoạt động công khai
và lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, tiếp tục lãnh đạo
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cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Đây
là sự vận dụng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng,
phù hợp với điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam. Qua
đó, hạn chế những nguyên cớ chống phá của kẻ thù, giữ gìn
lực lượng và tổ chức của Đảng; đồng thời, vẫn tiếp tục giữ
vững sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp kháng chiến,
bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và Nhà nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
2.3. Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong phương thức tiến hành bảo vệ Tổ quốc
Kết hợp phép biện chứng duy vật Mác - Lênin với tư
duy biện chứng phương Đông, Hồ Chí Minh đã hình thành
và sử dụng thuần thục nguyên tắc phương pháp luận “Dĩ
bất biến, ứng vạn biến”. Mục tiêu độc lập dân tộc và bảo
vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành
quả của cách mạng là cái bất biến, song sách lược phải linh
hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.
Lí luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác Lênin xác định sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân
chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giữa hai
giai đoạn không có sự ngăn cách, gián đoạn, kết quả giai
đoạn trước làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Vận dụng vào
điều kiện thực tiễn Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, sau năm 1954, Hồ Chí Minh
cùng Trung ương Đảng đã thực hiện đồng thời hai chiến
lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng
dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam. Trong Diễn văn khai
mạc Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao
động Việt Nam (9/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:
“Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam là: Đưa miền
Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hoà
bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân trong cả nước” [1; tr 673]. Cụ thể, Đại hội
đã xác định những nhiệm vụ của cách mạng hai miền Nam
- Bắc. Nhiệm vụ của miền Bắc là xây dựng chủ nghĩa xã hội,
thuộc chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của
miền Nam là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Song cách mạng hai miền đều có mục tiêu chung là hoàn
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước,
thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước. Trong đó, nhiệm vụ
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định
đối với sự phát triển của toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt
Nam. Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp
đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam và hoàn thành cách
mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước.
Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn và nhiệm vụ
cách mạng ở mỗi miền, sau năm 1954, Hồ Chí Minh và
Đảng chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng
miền Nam Việt Nam (1960) với mục tiêu “Mặt trận Dân
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã nêu ra rõ ràng là:
Vấn đề miền Nam Việt Nam phải do nhân dân miền Nam
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tự giải quyết trên cơ sở độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình
và trung lập. Và điều kiện đầu tiên là đế quốc Mĩ phải rút
hết quân đội và vũ khí ra khỏi miền Nam Việt Nam và phải
tôn trọng Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam” [8;
tr 304]. Đồng thời, tiếp tục củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (1955), với “Đường lối đấu tranh của chúng ta hiện
nay là: Toàn dân từ Nam đến Bắc đoàn kết rộng rãi và
chặt chẽ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ra sức củng cố
miền Bắc thành nền tảng vững mạnh cho cuộc đấu tranh
thực hiện thống nhất nước nhà” [9; tr 359]. Cả hai Mặt
trận do Đảng Cộng sản lãnh đạo đều thực hiện phương
châm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” [10; tr
532], hướng tới mục tiêu chiến lược độc lập dân tộc, “Bắc
- Nam sum họp” [10; tr 532], thống nhất Tổ quốc. Đây
chính là sự sáng tạo của Hồ Chí Minh về tiến hành đồng
thời hai chiến lược cách mạng trong phạm vi một quốc gia,
để bảo vệ Tổ quốc phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể ở
Việt Nam. Sáng tạo này có căn cứ khoa học, dựa trên sự
nghiên cứu sâu sắc về vị trí vai, vai trò, bối cảnh chính trị
- xã hội Việt Nam và được thực tiễn cách mạng Việt Nam
chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.
2.4. Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong xây
dựng quân đội cách mạng
V.I. Lênin cho rằng, để tiến hành chiến tranh chống
lại kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc thì phải tổ chức ra đội quân
thường trực, chính quy được trang bị và huấn luyện đầy
đủ; muốn vậy, cần thành lập quân đội công nông. Cho
nên, đầu năm 1918, V.I. Lênin đã kí sắc lệnh thành lập
Hồng quân và Hải quân công nông. Đồng thời, đã chỉ rõ
những vấn đề rất cơ bản về lí luận xây dựng quân đội
kiểu mới, nhất là những vấn đề về bản chất giai cấp, tính
chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, những nguyên
tắc trong tổ chức và xây dựng quân đội kiểu mới...
Vận dụng sáng tạo lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin,
ngày 22/5/1946, Hồ Chí Minh đã kí Sắc lệnh số 71 về việc
Quân đội của nước Việt Nam là một Quân đội quốc gia [4;
tr 568]. Trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc thực tiễn cơ sở xã hội
của cách mạng Việt Nam và chỉ rõ thành phần xuất thân của
“Đại đa số đội viên ở nông dân mà ra” [5; tr 218], Người
chủ trương, chăm lo xây dựng quân đội cách mạng, mang
bản chất giai cấp công nhân, thống nhất với tính nhân dân,
tính dân tộc làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, bảo vệ Tổ
quốc. Cụ thể, Người chỉ rõ nguồn gốc: “Quân đội ta là quân
đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu” [11; tr
264], mục tiêu chủ yếu của quân đội là “Đánh giặc để tranh
lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh
phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội
ta không có lợi ích nào khác” [5; tr 334].
Để quân đội giữ vững mục tiêu, phát huy tốt vai trò
trong bảo vệ Tổ quốc, Người xác định quân đội luôn phải
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đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đây
là vấn đề mang tính nguyên tắc: “Quân đội ta là quân đội
nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có chính
cương, chính sách. Đã là quân đội nhân dân thì phải học
chính sách của Đảng” [5; tr 217]. Vì vậy, trên cơ sở xác
định chức năng của quân đội là “đội quân chiến đấu, đội
quân lao động sản xuất và đội quân công tác”, Người căn
dặn mọi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy bản chất và truyền
thống anh hùng cách mạng “trung với Đảng, hiếu với dân,
sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc,
vì chủ nghĩa xã hội” [8; tr 435]. Đó là nét đặc sắc của Hồ
Chí Minh, thể hiện tư duy chính trị của Người về xây dựng
quân đội cách mạng của dân, do dân, vì dân trong thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn quá trình chiến
đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội trong sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc đã minh chứng sự sáng tạo của Hồ
Chí Minh là phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
2.5. Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về tập hợp lực lượng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
Đề cập tới lực lượng trong bảo vệ Tổ quốc, V.I. Lênin
cho rằng: “Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tất cả các
tổ chức của Đảng, trước tiên phải đem toàn lực ra để thực
hiện những biện pháp sau đây, mà các tổ chức của Đảng,
và nhất là các công đoàn phải thi hành, nhằm làm cho các
tầng lớp đông đảo của giai cấp công nhân tham gia tích
cực vào công cuộc phòng thủ đất nước” [12; tr 325]. Điều
đó có nghĩa, để bảo vệ Tổ quốc, Lênin yêu cầu phải phát
huy mọi sức mạnh tổng hợp có thể, trong đó, lực lượng
chủ yếu được chú trọng là giai cấp công nhân.
Nghiên cứu và tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí
Minh chú trọng tới phát huy vai của giai cấp công nhân
thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản trong lãnh đạo
công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Nghiên cứu đặc thù của điều
kiện cụ thể: “ở Việt Nam, lúc này nền đại công nghiệp
chưa phát triển, giai cấp công nhân mới ra đời chỉ chiếm
khoảng 2% dân số” [13; tr 87], Hồ Chí Minh xác định lực
lượng để bảo vệ Tổ quốc là toàn dân. Trong Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến, Người xác định lực lượng là “Bất
kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia
tôn giáo, đảng phái, dân tộc” [4; tr 534], phương thức tiến
hành bằng tất cả những hình thức, vũ khí có thể “Ai có
súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm
thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc” [4; tr 534].
Trong đó, với từng giai cấp, tầng lớp, Hồ Chí Minh đã
đánh giá và có chủ trương tập hợp lực lượng hết sức đa
dạng. Trên cơ sở phân tích thực tiễn, cơ cấu giai cấp và quan
điểm thái độ chính trị, vai trò của từng lực lượng, Người
nhận định: “Trung địa chủ và tiểu địa chủ thì hoặc là họ giữ
thái độ trung lập, hoặc là tham gia kháng chiến. Một số trí
thức xuất thân trung, tiểu địa chủ, và những thân sĩ tiến bộ
thì hăng hái tham gia kháng chiến. Cho nên chúng ta đoàn
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kết với họ để kháng chiến” [5; tr 393]. Đối với giai cấp tiểu
tư sản, Người chỉ rõ: “Giai cấp này là một trong những động
lực cách mạng, là bạn đồng minh tin cậy của giai cấp công
nhân” [5; tr 393]. Đối với đồng bào theo tôn giáo, trong Thư
gửi Giám mục Lê Hữu Từ, Người kêu động viên, khích lệ
“Tôi chắc đồng bào ở đó hiểu đại nghĩa và nghe lời cụ, sẽ
hăng hái làm việc đó, để giúp sức vào công cuộc bảo vệ Tổ
quốc” [6; tr 107]. Ngoài ra, Người xác định: “Đối với những
tầng lớp khác nhau và những phần tử khác nhau trong giai
cấp địa chủ, chúng ta phải có những chính sách khác nhau”
[5; tr 393], nhằm phát huy mọi lực lượng, giai cấp, tầng lớp
trong xã hội tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự vận dụng
hết sức sáng tạo và đúng đắn của Hồ Chí Minh; qua đó, phát
huy được vai trò của mọi lực lượng, tạo thành sức mạnh
tổng hợp của cả dân tộc chiến đấu và chiến thắng đế quốc
xâm lược trong quá trình bảo vệ Tổ quốc.
3. Kết luận
Những sáng tạo của Hồ Chí Minh đã có đóng góp
không những đối với lí luận cách mạng Việt Nam, mà
còn đóng góp vào kho tàng lí luận cách mạng thế giới về
bảo vệ Tổ quốc. Đây chính là cơ sở khoa học, góp phần
quan trọng định hướng hành động của Đảng và dân tộc
Việt Nam, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân
dân ta giành thắng lợi. Thực tiễn cách mạng Việt Nam
đến nay đã khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của
Hồ Chí Minh trong vận dụng sáng tạo và phát triển học
thuyết Lênin về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là đúng đắn.
Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục diễn ra trong bối cảnh
mới với những thời cơ và thách thức mới. Trong những
điều kiện đó, Đảng tiếp tục trung thành, vận dụng và phát
triển sáng tạo học thuyết của V.I. Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với
thực tiễn: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế
độ xã hội chủ nghĩa” [14; tr 76]; qua đó “Phát huy mạnh
mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [14; tr 158-159].
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