70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

LỜI GIỚI THIỆU
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt
Nam, mỗi lần trước họa ngoại xâm, toàn thể quốc dân đồng bào đã nhất tề đứng
dậy chống giặc cứu nước, bảo vệ non sông Việt Nam, khẳng định ý chí quyết
tâm bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc. Kế thừa hào khí chống giặc, giữ
nước trong lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch
Hồ Chí Minh, đã sáng suốt chèo lái đưa con thuyền cách mạng vượt qua thác
ghềnh “ngàn cân treo sợi tóc” gìn giữ nền độc lập còn non trẻ từ sau Cách
mạng tháng 8/1945, bằng một quyết định quan trọng, một quyết định thể hiện sự
lựa chọn mang tính lịch sử vào ngày 19/12/1946 - Ngày toàn quốc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược. Quân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước
nồng nàn và khí phách anh hùng, bất khuất “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đã mở đầu cuộc kháng
chiến thần thánh. Vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ và khó khăn thử thách,
cuộc cách mạng cứu nước của nhân dân ta đã giành thắng lợi vĩ đại.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989 - 22/12/2016), Thư viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn thư mục chuyên đề
“70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến”.
Thư mục được chia làm 3 phần
Phần I: Toàn quốc kháng chiến – Bản hùng ca về ý chí bảo vệ độc lập,
tự do
Phần II: Toàn quốc kháng chiến qua những hồi ức
Phần III: Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Nguồn thông tin trong Thư mục được cập nhật từ các báo, tạp chí có
trong Thư viện tỉnh Bắc Ninh. Thư mục được đăng tải trên website:
thuvientinh.bacninh.gov.vn
Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong
bạn đọc lượng thứ.
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PHẦN 1:

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN –
BẢN HÙNG CA VỀ Ý CHÍ BẢO VỆ ĐỘC LẬP, TỰ DO
1. NGUYỄN VĂN LƯỢNG. Chặng đường tiến tới ngày 19/12/1946 :
Trang tư liệu // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr 78. Số 299
Bài viết về chặng đường lịch sử từ Cách mạng tháng 8/1945 thành công
đến ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.
2. TRẦN DUY HIỀN. Bản hùng ca Toàn quốc kháng chiến - Bài 1: Vận
nước ngàn cân treo sợi tóc // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 12. Tr 3. Số 4154
Bài viết về bối cảnh trong nước và quốc tế trong những ngày đầu dành độc
lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
3. HỒ KHANH. Nỗ lực vãn hồi hòa bình của Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa những năm 1945-1946 : Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca về ý chí bảo
vệ độc lập, tự do // Nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 1. Số 22343
Bài viết về những nỗ lực vãn hồi hòa bình của Nhà nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa những năm 1945-1946 trước những khó khăn, thử thách "thù
trong, giặc ngoài".
4. NGUYỄN VĂN KHÁNH, NGUYỄN THỊ MAI HOA. Phương pháp
ngoại giao "Dĩ bất biến ứng vạn biến" của Hồ Chí Minh trong chuyến thăm
Pháp năm 1946 // TC.Lý luận chính trị. - 2016. - Tháng 11. - Tr 63. Số 11
Bài viết về phương pháp ngoại giao "Dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Pháp năm 1946 để có thể vãn hồi hòa bình,
ngăn chặn chiến tranh.
5. NGUYỄN KHẮC QUỲNH. Đấu tranh ngoại giao thời kỳ giữ vững và
củng cố chính quyền cách mạng // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr
44. Số 299
Bài viết về công tác đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của Nhà nước ta,
dưới sự chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ sau Cách mạng tháng
8/1945-1946.
6. TRẦN DUY HIỂN. Bài 2: Những nỗ lực ngoại giao ngăn chặn chiến
tranh : Bản hùng ca Toàn quốc kháng chiến // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày
12 tháng 12. - Tr 3. Số 4155
Bài viết về những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh để ngăn chặn chiến tranh với
thực dân Pháp trong tình hình quốc tế và trong nước đang "ngàn cân treo sợi
tóc".
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(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên: Bài 4: Chặn đứng âm mưu lật đổ
Chính phủ Hồ Chí Minh, báo Công an nhân dân, số 4157).
7. VŨ KHOAN. Công tác ngoại giao và Ngày Toàn quốc kháng chiến :
Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca về ý chí bảo vệ độc lập tự do // Nhân dân.
- 2016. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 1. Số 22354
Bài viết về công tác ngoại giao của Chính phủ trong những ngày Toàn quốc
kháng chiến và bài học lịch sử quý giá mang tính nền tảng đối với nền ngoại
giao của Đảng và Nhà nước ta trong suốt những năm tháng tiếp theo và tới ngày
nay.
8. HƯƠNG SEN. Nêu cao ước vọng hòa bình : Kỷ niệm 70 năm Ngày
Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 14 tháng 12. - Tr 2. Số 349
Bài viết về ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đóng vai trò tiên phong, góp phần bảo vệ và
củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến
chống Pháp lâu dài.
9. TRẦN DUY HIỂN. Bài 3: Theo Bác Hồ về nước kháng chiến : Bản
hùng ca Toàn quốc kháng chiến // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng
12. - Tr 3. Số 4156
Sau khi Hội nghị Fontainebleau thất bại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với
phía Pháp bản Tạm ước ngày 14/9/1946 nhằm kéo dài hòa bình. Trước lúc
Người trở về Tổ quốc, một số trí thức người Việt đã thành danh ở Pháp bày tỏ
nguyện vọng được theo về cùng Bác tham gia kháng chiến, góp phần vào những
thắng lợi của dân tộc.
10. DƯƠNG HÀ. Xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng cho toàn quốc
kháng chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 3. Số 19942
Bài viết về công tác xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh và Đảng ta để chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến trường kỳ trong
giai đoạn 1945-1946.
11. TRẦN ANH TUẤN. Chủ tịch Hồ Chí Minh trang bị kiến thức quân
sự cho quân và dân ta chuẩn bị kháng chiến : Toàn quốc kháng chiến - Bản
hùng ca về ý chí bảo vệ độc lập, tự do // Nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 12. Tr 1. Số 22345
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhất là từ nửa cuối năm
1946, trước âm mưu và hành động hiếu chiến của thực dân Pháp, nguy cơ chiến
tranh trên phạm vi cả nước ngày càng tới gần. Dưới bút danh Q.Th, Q.T, Chủ
tịch Hồ Chí Minh lần lượt công bố 23 bài viết về quân sự trên báo Cứu quốc Cơ quan ngôn luận của Đảng ta hồi đó, nhằm góp phần trang bị kiến thức quân
sự thiết yếu cho quân và dân ta chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ,
gian khổ.
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12. VŨ DƯƠNG NINH. Liệu có thể tránh được cuộc chiến này không? //
TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr 27. Số 299
Bài viết về hoàn cảnh lịch sử mở đầu kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược năm 1946. Nhân dân Việt Nam quyết bảo vệ nền độc lập mới giành
được, quyết gìn giữ đất nước thống nhất đã nhất tề đứng dậy đấu tranh để gìn
giữ non sông.
13. THƯ BÌNH. Bác Hồ - những tiên liệu và chuẩn bị chiến tranh : 70
năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) // TC.Sự kiện và
nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 4. Số 276
Bài viết về những tiên liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chuẩn bị phát
động Toàn quốc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược.
14. NGUYỄN VĂN BẠO. Thời cơ phát động Toàn quốc kháng chiến //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 1. Số 19997
Bài viết về thời cơ phát động Toàn quốc kháng chiến năm 1946.
15. TRƯƠNG MAI HƯƠNG. Kiện toàn và phát triển lực lượng, bước
chuẩn bị quan trọng cho Toàn quốc kháng chiến // Quân đội nhân dân. 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 1. Số 20007
Bài viết về công tác kiện toàn và phát triển lực lượng chuẩn bị cho Toàn
quốc kháng chiến năm 1946.
16. DƯƠNG HỒNG ANH. Chuẩn bị căn cứ, tiến hành tổng di chuyển
phục vụ cuộc trường kỳ kháng chiến // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11.
- Tr 51. Số 299
Bài viết về công tác chuẩn bị căn cứ, tiến hành di chuyển phục vụ cuộc
trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
17. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày
19/12/1946 // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 1. Số 19986
Toàn văn Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
ngày 19/12/1946.
18. VŨ BÌNH. Bức điện lịch sử // TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2016. Tháng 12. - Tr 11. Số 276
Bài viết về 2 bức điện lịch sử của Bộ Tổng tham mưu vào 9h30phút ngày
19/12/1946 phát động nổ súng tiến công mở đầu Toàn quốc kháng chiến chống
Thực dân Pháp xâm lược.
19. NGUYỄN XUÂN TÚ. Phát triển cao tư tưởng "Cử quốc nghênh
địch" // Đại biểu nhân dân. . - 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 1. Số 348
Bài viết về tư tưởng "Cử quốc nghênh địch" phát động toàn quốc kháng
chiến vào đêm 19/12/1946 của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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20. TRỊNH VƯƠNG HỒNG. Tầm nhìn Hồ Chí Minh về mở đầu cuộc
kháng chiến cứu nước 12/1946 // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr
15. Số 299
Bài viết về tầm nhìn và quyết sách chiến lược xác đáng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về Mở đầu cuộc kháng chiến cứu nước tháng 12/1946, qua đó khẳng
định rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chiến lược thiên tài, là người của những
bước ngoặt vĩ đại.
21. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của toàn dân tộc // TC.Quốc
phòng toàn dân. - 2016. - Tháng 12. - Tr 40. Số 12
Bài viết về nghệ thuật khởi đầu cuộc chiến tranh cách mạng dưới sự lãnh
đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Toàn quốc kháng
chiến đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của toàn dân tộc.
22. TRẦN NAM CHUÂN. Nét độc đáo, sáng tạo về nghệ thuật chỉ đạo
chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cuộc kháng chiến
toàn quốc chống thực dân Pháp : Kỷ niệm 70 năm Ngày Mở đầu cuộc kháng
chiến toàn quốc (19/12/1946-19/12/2016) // TC.Mặt trận. - 2016. - Tháng 12. Tr 52. Số 160
Bài viết về nét độc đáo, sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đạo chiến lược của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực
dân Pháp.
23. NGUYỄN THẮNG LỢI. Phát huy sức mạnh toàn dân trong quá
trình chuẩn bị và mở đầu Toàn quốc kháng chiến : Nhân vật và sự kiện //
TC.Mặt trận. - 2016. - Tháng 12. - Tr 56. Số 160
Bài viết về việc phát huy sức mạnh toàn dân trong quá trình chuẩn bị và mở
đầu Toàn quốc kháng chiến.
24. TÔ LÂM. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân phối hợp hiệp
đồng chiến đấu, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" trong những ngày Toàn
quốc kháng chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 1. Số
19999
Bài viết về sự đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu của Quân đội nhân dân, Công
an nhân dân, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" trong những ngày Toàn quốc
kháng chiến.
25. TRẦN ĐỨC CHÍNH. Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh // TC.Làng Việt.
- 2016. - Tháng 12. - Tr 6. Số 77
Bài viết về ngày mở đầu Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, một sự kiện
lịch sử trong đại với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" bất diệt.
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26. NGUYỄN THẾ KẾT. "60 ngày đêm khói lửa - Khúc tráng ca của
quân và dân Thủ đô" // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 1.
Số 20006
Bài viết về "60 ngày đêm khói lửa" của quân dân Thủ đô Hà Nội, khúc
trang ca hào hùng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
27. NGUYỄN ĐÌNH LÊ. Bản anh hùng ca bất tử // TC.Xây dựng Đảng. 2016. - Tháng 12. - Tr 4. Số 12
Bài viết về cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân dân Hà Nội vào mùa
đông năm 1946, mốc son lịch sử trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Thắng lợi mở màn ở Hà Nội đã tạo niềm tin cho cả dân tộc bước vào trường kỳ
kháng chiến chống thực dân Pháp, viết tiếp những trang sử hào hùng trong lịch
sử dân tộc Việt Nam.
28. XUÂN MÃ. Hà Nội hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến:
"Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" // TC.Xây dựng đời sống văn hóa. - 2016. Tháng 12. - Tr 6. Số 174
Bài viết về những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến ở Thủ đô Hà Nội, với
tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc
kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 347).
29. TRUNG THÀNH. Sức mạnh toàn dân với tinh thần bất diệt : Nhân kỷ
niệm lần thứ 70 Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 10. Số 349
Bài viết về Mặt trận Hà Nội với cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân và
dân Hà Nội đã dành được những thắng lợi vẻ vang, phát huy sức mạnh toàn dân
và tinh thần bất diệt "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".
30. ĐĂNG QUANG. Tập kích sân bay Gia Lâm : Nhiệm vụ đặc biệt //
TC.Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Tháng 12. - Tr 16. Số 302
Bài viết về trận tập kích sân bay Gia Lâm của lực lượng quyết tử Thủ đô
diễn ra ngay trong đêm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946).
31. TRUNG THÀNH. Sức mạnh toàn dân với tinh thần bất diệt : Nhân kỷ
niệm lần thứ 70 Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 10. Số 348
Bài viết về nghệ thuật tổ chức sử dụng lực lượng, phát huy sức mạnh toàn
dân của quân dân Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
32. NGUYỄN ĐỨC HỌC. Pháo đài Láng: Nơi bắn pháo lệnh mở đầu
Toàn quốc kháng chiến : Địa danh lịch sử // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. Tháng 11. - Tr 82. Số 299
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Bài viết về Pháo đài Láng (Hà Nội), nơi bắn pháo lệnh mở đầu Toàn quốc
kháng chiến.
33. HỒNG MINH. Bắc Ninh, những ngày đầu kháng chiến chống thực
dân Pháp : Kỷ niệm 70 năm Toàn quốc kháng chiến // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày
13 tháng 12. - Tr 4. Số 3958
Bài viết không khí sôi nổi, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
của Chủ tịch Hồ Chí Minh của quân và dân tỉnh Bắc Ninh góp phần cùng cả
nước kiên trì đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng quê hương.
34. VŨ TANG BỒNG. Bảy ngày đầu kháng chiến ở Hải Phòng: Cuộc
diễn tập cuối cùng chuẩn bị cho kháng chiến toàn quốc : Sửa lại cho đúng Bàn thêm cho rõ // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr 91. Số 299
Bài viết về bảy ngày đầu kháng chiến ở Hải Phòng, cuộc diễn tập cuối cùng
chuẩn bị cho kháng chiến toàn quốc.
35. ĐẶNG NGỌC OANH. 86 ngày đêm anh dũng của quân dân Thành
Nam : Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca về ý chí bảo vệ độc lập, tự do //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 1. Số 22352
Bài viết về 86 ngày đêm chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân dân
Thành Nam (TP Nam Định, tỉnh Nam Định), góp phần đánh bại ý đồ "đánh
nhanh, thắng nhanh" của địch.
36. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, MAI VĂN HẢI. Từ Nam Trung bộ
kháng chiến đến Toàn quốc kháng chiến // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. Tháng 11. - Tr 61. Số 299
Bài viết về hoàn cảnh lịch sử và công tác xây dựng phát triển lực lượng của
quân và dân Nam Trung Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cùng quân và
dân cả nước giành những thắng lợi lớn trong những ngày đầu toàn quốc kháng
chiến.
37. NGUYỄN MINH PHỤNG. Chiến trường Vĩnh - Trà những ngày đầu
Toàn quốc kháng chiến // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr 65. Số
299
Bài viết về chiến trường Vĩnh - Trà (Vĩnh Long, Trà Vinh), địa bàn có vị trí
chiến lược, nối liền các tỉnh miền Tây Nam bộ với Sài Gòn, trong những ngày
đầu Toàn quốc kháng chiến.
38. HỒ SƠN ĐÀI. Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định mở đầu cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng
11. - Tr 57. Số 299
Bài viết về hoàn cảnh lịch sử và những thắng lợi trong tháng đầu kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia
Định năm 1946.
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39. PHẠM VĂN DỸ. Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ và cực
Nam Trung Bộ trong những ngày Toàn quốc kháng chiến // TC.Quốc phòng
toàn dân. - 2016. - Tháng 12. - Tr 24. Số 12
Bài viết về lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ
trong những ngày Toàn quốc kháng chiến.
40. HUỲNH CHIẾN THẮNG. Miền Tây Nam Bộ trong những ngày
Toàn quốc kháng chiến - Những bài học lịch sử // TC.Quốc phòng toàn dân. 2016. - Tháng 12. - Tr 27. Số 12
Bài viết về ký ức lịch sử và những bài học kinh nghiệm của quân và dân
miền Tây Nam Bộ trong những ngày Toàn quốc kháng chiến.
41. TRẦN NGỌC LONG. Hội nghị Ngan Dừa và bước ngoặt cuộc kháng
chiến chống Pháp ở miền Tây Nam Bộ // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng
11. - Tr 68. Số 299
Tháng 2/1946, Ban Chấp hành Chiến khu 9 đã triệu tập quân-dân-chính
Đảng của các tỉnh trong Chiến khu và các cơ quan, đơn vị đang đứng chân ở căn
cứ U Minh, trong đó có một số cơ quan, đơn vị của Chiến khu 8 tham gia Hội
nghị Ngan Dừa (Phước Long, Rạch Giá). Hội nghị giải quyết nhiều vấn đề liên
quan đến công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy kháng chiến tại miền Tây Nam Bộ.
Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
42. KHẮC TIẾP. Trận bi hùng trong những ngày tiền kháng chiến //
TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 23. Số 276
Bài viết về trận đánh ác liệt giữa đội Ký Con (được đặt theo bí danh của
nhà yêu nước Đoàn Trần Nghiệp, đại đội chủ lực đầu tiên của Chiến khu Duyên
Hải) và tàn quân Pháp vừa ngóc đầu dậy sau đầu hàng của phát-xít Nhật trước
ngày nổ súng kháng chiến 12/1946.
43. PHẠM HỮU THẮNG. Bài học trong tổ chức phát huy sức mạnh
toàn dân // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 1. Số 20005
Bài viết về bài học tổ chức phát huy sức mạnh toàn dân trong những ngày
đầu Toàn quốc kháng chiến chống Pháp.
44. NGUYỄN VĂN BẠO. Toàn quốc kháng chiến: Khởi đầu cuộc chiến
tranh cách mạng // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr 34. Số 299
Bài viết về ý nghĩa lịch sử của Toàn quốc kháng chiến năm 1946, khởi đầu
của chiến tranh cách mạng, là cơ sở cho những thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
45. NGUYỄN VĂN BẠO. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Giá trị
lịch sử và hiện thực // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2016. - Tháng 12. - Tr 37. Số
12
Bài viết về giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng
chiến năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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46. THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG. Lời kêu
gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khơi dậy tinh thần
yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc : Kỷ niệm 70 năm Ngày
Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) // TC.Bảo hiểm xã hội. - 2016.
- Tháng 12. - Tr 5. Số 311
Bài viết về ý nghĩa của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do của
dân tộc.
47. TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN. Lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay : Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn
quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2016.
- Tháng 12. - Tr 1. Số 12
Bài viết về ý nghĩa của Lời kêu họi toàn quốc kháng chiến và bài học cho
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
48. NGUYỄN ANH MINH. Âm hưởng hào hùng của "Lời kêu gọi Toàn
quốc kháng chiến" : Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016). // TC.Làng việt. - 2016. - Tháng 12. - Tr 4. Số 77
Bài viết về âm hưởng hào hùng của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến,
như một lời hịch của non sông đất nước, cổ vũ tinh thần yêu nước, kêu gọi toàn
dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược.
49. VŨ MẠNH CƯỜNG, MAI XUÂN HƯỞNG. Lời kêu gọi Toàn quốc
kháng chiến: Kết tinh giá trị văn hóa giữ nước truyền thống của dân tộc Việt
Nam // TC.Xây dựng đời sống văn hóa. - 2016. - Tháng 12. - Tr 3. Số 174
Bài viết về giá trị văn hóa của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên TC.Người cao tuổi, số 238)
50. LÊ XUÂN ĐỨC. Lời kêu gọi vang dậy non sông // Quân đội nhân dân
cuối tuần. - 2016. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 6. Số 1094
Bài viết về giá trị lịch sử của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đường lối, quyết sách trong những ngày đầu
Toàn quốc kháng chiến.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Phụ nữ Việt Nam, số 150).
51. NGUYỄN ĐỨC HẢI. Từ nghệ thuật chỉ đạo chiến lược thời kỳ Toàn
quốc kháng chiến đến xây dựng chiến lược quốc phòng thời kỳ mới //
TC.Quốc phòng toàn dân. - 2016. - Tháng 12. - Tr 30. Số 12
Bài viết về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược thời kỳ Toàn quốc kháng chiến và
những bài học để xây dựng chiến lược quốc phòng cho thời kỳ mới.
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52. LÊ CHIÊM. Toàn quốc kháng chiến và bài học về xây dựng nền quốc
phòng toàn dân // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 1. Số
20001
Bài viết về Toàn quốc kháng chiến năm 1946 và bài học về xây dựng nền
quốc phòng toàn dân.
53. HÀ LINH. "Quân lệnh như sơn" : Chuyện tướng lĩnh // TC.Sự kiện
và nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 21. Số 276
Bài viết về Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Nội Vương Thừa Vũ, người đã có
những ý tưởng, đề xuất về kế hoạch tác chiến và thế trận vô cùng độc đáo sáng
tạo góp phần làm nên chiến công vẻ vang khởi đầu cuộc kháng chiến toàn quốc
chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946).
54. NGUYỄN MẠNH HÀ. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ
tịch Hồ Chí Minh: Một vài cảm nhận // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng
11. - Tr 23. Số 299
Bài nghiên cứu về tư duy và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua
văn kiện lịch sử "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" ngày 19/12/1946.
55. NGUYỄN HUY THỤC. Những nét tương đồng, kế thừa và phát triển
trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng // TC.Lịch sử quân sự. - 2016.
- Tháng 11. - Tr 38. Số 299
Bài viết đề cập đến cách thức mở đầu kháng chiến toàn quốc chống thực
dân Pháp và mở đầu chiến tranh cách mạng chống đế quốc Mỹ xâm lược, làm rõ
những nét tương đồng, kế thừa và phát triển, một sự vận động khách quan, khoa
học, đúng quy luật trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta.
56. TRẦN ĐẠI QUANG. Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến,
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa : Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng
11. - Tr 3. Số 299
Bài viết về ý nghĩa, bài học lịch sử của Đảng ta qua quá trình lãnh đạo
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, từ đó phát huy tinh
thần Toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: TC.Quốc phòng toàn dân, số 12).
57. NGÔ XUÂN LỊCH. Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến Quân
đội nhân dân quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ
nghĩa // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr 8. Số 299
Bài viết ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong những ngày đầu kháng
chiến chống thực dân Pháp. Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, Quân
đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng "cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại", nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh, chiến đấu,
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tạo cơ sở cho việc thực hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã
hội Chủ nghĩa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: TC.Quốc phòng toàn dân, số 12).
58. HÀ MINH HỒNG. Từ bốn mặt tiền tuyến ở Sài Gòn (1945) đến chiến
trận "trong đánh ngoài vây" ở Hà Nội (cuối 1946 - đầu 1947) // TC.Lịch sử
quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr. Số 299
Bài viết về những đặc điểm tương đồng của chiến sự hai trận khai cuộc từ
bốn mặt tiền tuyến ở Sài Gòn (1945) đến chiến trận "trong đánh ngoài vây" ở Hà
Nội (cuối năm 1946 - đầu năm 1947).
59. BÙI THANH SƠN. Sức mạnh chiến tranh nhân dân những ngày đầu
Toàn quốc kháng chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 11. - Tr
1. Số 19993
Bài viết về sức mạnh chiến tranh nhân dân, một nghệ thuật và truyền thống
đánh giặc của dân tộc ta trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến năm
1946.
60. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA. Toàn quốc kháng chiến - bài học về rèn
luyện bản lĩnh chính trị cho Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay // Quân
đội nhân dân. - 2016. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 1. Số 19995
Bài viết về bài học lịch sử của Toàn quốc kháng chiến 1946 đối với việc
rèn luyện bản lĩnh chính trị cho Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.
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PHẦN 2:

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN QUA NHỮNG HỒI ỨC
1. MINH ANH. Nam Bộ thành đồng mở đầu kháng chiến : Toàn quốc
kháng chiến - Bản hùng ca về ý chí bảo vệ độc lập, tự do // Nhân dân. - 2016. Ngày 7 tháng 12. - Tr 1. Số 22347
Bài ghi lại hồi ức của những nhân chứng lịch sử, những vị lão thành cách
mạng về khí phách của người chiến sĩ cộng sản "Nam Bộ thành đồng mở đầu
kháng chiến".
2. CHI PHAN. Huyền thoại một vị tướng - Kì 1: Quê hương, gia đình và
hoạt động thời trai trẻ : Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016) // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 8. Số
195
Bài viết về quê hương, gia đình và hoạt động thời trai trẻ của Trung tướng
Nguyễn Bình, người Cộng sản kiên cường, vị tướng quả cảm, nghĩa hiệp, giàu
đức hi sinh, có tài thao lược.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Kỳ II: Bác khen Tư lệnh Đệ tứ
chiến khu và trao nhiệm vụ mới, Người cao tuổi, số 196; Kỳ III: Thống nhất
được các lực lượng vũ trang và kế hoạch tác chiến, Người cao tuổi, số 197; Kỳ
IV: Chiến đấu trong nội thành Sài Gòn, Người cao tuổi, số 198; Kỳ V: Vị phái
viên Trung ương được phong Trung tướng, Người cao tuổi, số 199; Kỳ VI: Chị
Hoàng Thị Thanh và chuyến đi định mệnh của chồng, Người cao tuổi, số 200).
3. NGUYỄN NHÂM. Tôi đã trở thành Bộ đội Cụ Hồ như thế : Kỷ niệm
70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016). // Người cao
tuổi. - 2016. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 8. Số 194
Bài ghi lại hồi ức của cụ Nguyễn Vạn Phúc về những ngày đầu của cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946.
4. NGÔ QUANG DŨNG. Hải Phòng kiên cường những ngày đầu kháng
chiến : Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca về ý chí bảo vệ độc lập, tự do //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 1. Số 22349
Bài ghi lại hồi ức của Trung Tướng Đặng Kinh, vị tướng du kích lừng
danh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về
những ngày đầu kháng chiến bảo vệ thành phố Cảng của Đảng bộ, quân và dân
Hải Phòng.
5. NGUYỄN HỮU THÀNH. Ký ức mùa Đông 1946 : Lịch sử và nhân
chứng // TC.Lịch sử quân sự. - 2016. - Tháng 11. - Tr 96. Số 299
Bài ghi lại hồi ức của đồng chí Nguyễn Hữu Thành, nguyên Đại đội trưởng
Tự vệ Hoàng Diệu phố Hàng Bột, về những ngày đầu kháng chiến chống thực
dân Pháp năm 1946.
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6. THĂNG LONG. Chiến lũy vòng ngoài // TC.Sự kiện và nhân chứng. 2016. - Tháng 12. - Tr 16. Số 276
Bài ghi lại hồi ức của Thiếu tướng Ngô Huy Pháp, Phó trưởng ban liên lạc
Chiến sĩ quyết tử Liên khu 2 về những ngày làm liên lạc viên trong ngày đầu
Toàn quốc kháng chiến.
7. PHẠM KIM THANH. Chuyện một Vệ Út của Trung đoàn Thủ đô //
TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 14. Số 276
Bài ghi lại hồi ức của ông Phùng Đệ, nguyên cán bộ của Xưởng phim Quân
đội, một trong những Vệ Út làm nhiệm vụ trinh sát, giao thông liên lạc, quân
báo trong cuộc kháng chiến thần kỳ của quân và dân Hà Nội 60 ngày đêm.
8. VÂN HƯƠNG (ghi). Cuộc rút quân thần kỳ // TC.Sự kiện và nhân
chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 19. Số 276
Bài ghi lại hồi ức của Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, Trưởng ban liên lạc Các
chiến sĩ quyết tử Liên khu 1 Hà Nội về 60 ngày đêm khói lửa cầm chân địch tại
Hà Nội để Trung đoàn Thủ đô rút quân bảo toàn lực lượng trường kỳ kháng
chiến.
9. NGÔ DUY ĐÔNG. Ký ức người chiến sĩ pháo đài // TC.Sự kiện và
nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 20. Số 276
Bài ghi lại hồi ức của ông Đỗ Văn Đa, nguyên chiến sĩ pháo đài Láng, tham
gia chiến đấu, bắn những quả đạn đầu tiên vào thành Hà Nội đêm 19/12/1946,
mở đầu cuộc quyết chiến của quân và dân Thủ đô với thực dân Pháp xâm lược.
10. ĐỖ SÂM. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa trong những ngày đầu kháng chiến
chống Pháp // TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 18. Số 276
Bài viết về Thiếu tướng, Viện sĩ, Giáo sư Trần Đại Nghĩa trong giai đoạn
toàn dân ta đứng lên đánh thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai.
11. DUY ĐÔNG. La Tiến - Bi thương và hào hùng // TC.Sự kiện và nhân
chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 26. Số 276
Bài viết tái hiện giai đoạn bi thương nhưng quật cường của quân và dân La
Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên chống lại thực dân Pháp và tay sai trong những ngày
Toàn quốc kháng chiến.
12. PHẠM HỒNG CƯ. Niềm tin tất thắng từ "Lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến" : 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)
// TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 5. Số 276
Bài nghiên cứu của Trung tướng Phạm Hồng Cư về ý nghĩa lịch sử của
"Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
13. NGUYỄN ĐÌNH CẦN. Thư tuyệt mật // TC.Sự kiện và nhân chứng. 2016. - Tháng 12. - Tr 12. Số 276
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Bài ghi lại hồi ức của ông Lê Trung Hà, nguyên Ban Cán sự Tỉnh ủy Hà
Đông về những năm tháng hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến.
14. KHÁNH LINH. Tiểu đội anh hùng Nguyễn Ngọc Nại // TC.Sự kiện
và nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 13. Số 276
Bài viết về tấm gương gan dạ, dũng cảm của tiểu đội anh hùng "Quyết tử
để Tổ quốc quyết sinh" Nguyễn Ngọc Nại trong những ngày đầu kháng chiến
chống Pháp.
15. PHẠM XƯỞNG. Trận đánh Trường Con Gái // TC.Sự kiện và nhân
chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 38. Số 276
Bài ghi lại hồi ức của cụ Nguyễn Văn Roãn về trận đánh lịch sử tại Trường
Con Gái tháng 12/1946, đã góp phần quan trọng khích lệ quân và dân Hải
Dương bước vào Toàn quốc kháng chiến.
16. SONG THANH (ghi). Tự vệ thành khu phố cổ trước giờ G // TC.Sự
kiện và nhân chứng. - 2016. - Tháng 12. - Tr 10. Số 276
Bài ghi lại hồi ức của Đại tá Nguyễn Bội Giong, nguyên Trung đội phó
Quyết tử quân khu Đồng Xuân, Hà Nội về việc khẩn trương tăng cường tổ chức
tự vệ thành khu phố cổ để sẵn sàng chặn đánh quân Pháp nếu chúng vẫn tiếp tục
những hành động khủng bố.
17. LẠI VĨNH MÙI, TRẦN THANH HẰNG. Chàng Quyết tử quân trong
"Lũy hoa" // Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2016. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 6.
Số 1094
Bài viết về Thiếu tá Trần Hoàn, nguyên Quyết tử quân Trung đoàn Thủ đô,
nguyên Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, người đã dành toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp ngoại giao, góp phần bảo vệ
nền độc lập nước nhà.
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PHẦN 3:

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM
NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
1. T.XUÂN. Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 9. Số 162
Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác
tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Cựu chiến binh Việt Nam, số 1131;
Văn hóa, số 80; Bưu điện Việt Nam, số 80; Đại đoàn kết, số 186; Nhân dân, số
22192; Tin tức, số 157).
2. HÀ ANH. Thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 1. Số 19922
Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Đoàn kết - lập công - quyết thắng" chào
mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)
sẽ diễn ra trong toàn quân từ ngày 10/10 đến 19/12.
3. THẢO NGUYÊN. Phát động đợt thi đua cao điểm "Đoàn kết - lập
công - quyết thắng" // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 1. Số
19926
Ngày 23/9, tại Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh, Tổng cục Chính trị chỉ
đạo đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Đoàn kết - lập công quyết thắng", thiết thực lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng
chiến (19/12/1946-19/12/2016).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19927; Tiền
phong, số 279).
4. ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP. Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5):
Phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" // Pháp luật
Việt Nam. - 2016. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 18. Số 274
Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) đã phát động đợt thi đua cao
điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" chào mừng 70 năm Ngày toàn quốc
kháng chiến, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu, 71 năm Ngày truyền
thống Lực lượng vũ trang Quân khu, 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
5. THÀNH NAM, VŨ SƠN. Quân chủng Phòng không - Không quân
phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" // Quân đội
nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 1. Số 19933
Ngày 28/9, Trung đoàn 925, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng
không - Không quân tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề "Đoàn
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kết - Lập công - Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến.
6. NGUYỄN THANH HẢI. Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Phát động thi
đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" // Pháp luật Việt Nam. 2016. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 18. Số 278
Ngày 3/10, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 968, Quân khu 4 tổ chức Lễ
phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" kỷ niệm 70
năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
7. HÀ HỮU TÂN. Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Thi đua "Đoàn kết - Lập
công - Quyết thắng" // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 18.
Số 278
Ngày 3/10, Sư đoàn 324 phát động đợt thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập
công - Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016).
8. THU THỦY. Lữ đoàn Đặc công 1 (Binh chủng Đặc công) : Các đơn vị
tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 5
tháng 10. - Tr 2. Số 19938
Ngày 3/10, Lữ đoàn Đặc công 1, Binh chủng Đặc công tổ chức phát động
đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016) với chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng".
9. ĐỨC THÀNH. Học viện Biên phòng : Các đơn vị tổ chức phát động đợt
thi đua cao điểm // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 10. - Tr 2. Số
19938
Ngày 3/10, Học viện Biên phòng tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm
"Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" với mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi
trong toàn đơn vị, khẳng định và làm nổi bật ý nghĩa sự kiện lịch sử Ngày Toàn
quốc kháng chiến của dân tộc (19/12/1946-19/12/2016).
10. ĐỨC TRUNG. Bộ CHQS tỉnh Nam Định vừa ký giao ước thi đua đợt
thi đua cao điểm : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 5 tháng 10. - Tr
18. Số 279
Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã ký giao ước thi đua đợt thi đua cao điểm
"Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" và đợt thi đua đột kích "An toàn - Sáng tạo
- Hiệu quả" quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng
thủ tỉnh năm 2016.
11. THÀNH TÂM. Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) : Các đơn vị tổ chức phát
động đợt thi đua cao điểm // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 10. - Tr
2. Số 19938
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Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 962, Quân khu 9 đã tổ chức phát động đợt thi
đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Ngày toàn
quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 278).
12. HÀ KHANH. Lữ đoàn Vận tải 649 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần)
: Các đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm // Quân đội nhân dân. 2016. - Ngày 5 tháng 10. - Tr 2. Số 19938
Ngày 4/10, Tổng cục Hậu cần chỉ đạo Lữ đoàn Vận tải 649, Cục Vận tải tổ
chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn
quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
13. THẢO NGUYÊN. Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1 : Các đơn vị tổ chức
phát động đợt thi đua cao điểm // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 10.
- Tr 2. Số 19938
Ngày 4/10, Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1 tổ chức sơ kết đợt thi đua đột kích
"Tháng hành động kiểu mẫu" lập thành tích chào mừng 57 năm Ngày thành lập
đơn vị và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Đoàn kết - Lập công Quyết thắng", lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016).
14. CẢNH THẢO. Tái hiện hình ảnh quân dân Thủ đô những ngày
Toàn quốc kháng chiến // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 6.
Số 4089
Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển lãm tranh về Hà Nội, trong đó có một số bức
tranh tái hiện lại hình ảnh quân dân Thủ đô những ngày Toàn quốc kháng chiến.
15. LÊ NGUYỄN. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Thành ủy Hà Nội, đã gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 2. Số 19939
Hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và 70 năm
Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), ngày 5/10, đồng chí Hoàng Trung Hải,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã gặp mặt các chiến sĩ cách
mạng bị địch bắt, tù đày là đảng viên, lãnh đạo trong các nhà tù của địch, hiện
đang sống tại Hà Nội.
16. CHUNG THỦY, QUANG THIỆN. Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng
tham mưu) // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 7 tháng 10. - Tr 2. Số 19940
Ngày 6/10, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) tổ chức phát động
đợt thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" Chào mừng kỷ niệm
70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
17. HUỲNH PHONG. Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn 8 (Quân khu 9) :
Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 18. Số 282
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

17

70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn 8 (Quân khu 9) đã phát động thi đua chào
mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016);
72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 27 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân và 42 năm Ngày thành lập Sư đoàn BB8 (22/10/197422/10/2016).
18. TRẦN MẠNH HÙNG. Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4 : Tin vắn
// Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 18. Số 282
Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4 đã phát động thi đua lập thành tích chào
mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)
với chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng".
19. THUẬN AN. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tham mưu Quân
khu 5 : Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 18. Số
282
Ngày 6/10, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã
phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" chào mừng kỷ
niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
20. VĂN MINH. Khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân
khu 3 // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 2. Số 19941
Ngày 7/10, tại Ninh Bình, Khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố trên địa
bàn Quân khu 3 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm
2016. Theo đó, trong những tháng còn lại của năm 2016, các đơn vị trong khối
thi đua tiếp tục triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016).
21. VIỆT HÙNG, ĐỨC DŨNG. Lữ đoàn Pháo binh 368 : Tin vắn // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 18. Số 282
Ngày 7/10, Lữ đoàn Pháo binh 368 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm
"Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), 71 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ
trang Quân khu, 42 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn và 72 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
22. LÊ QUANG SÁNG. Trung đoàn 720 - Binh đoàn 16 : Tin vắn // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 18. Số 282
Ngày 7/10, Trung đoàn 720 - Binh đoàn 16 đã tổ chức phát động thi đua
cao điểm với chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm
70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
23. VĂN MINH. Lữ đoàn 603 (Quân khu 3) : Các đơn vị phát động đợt
thi đua cao điểm // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 2. Số
19942
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Lữ đoàn 603 (Quân khu 3) đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với
chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), 71 năm Ngày truyền thống LLVT quân
khu và 70 năm Ngày truyền thống lữ đoàn.
24. VÕ TIẾN. Bộ chỉ huy BĐBP Thừa Thiên - Huế : Các đơn vị phát
động đợt thi đua cao điểm // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 10. - Tr
2. Số 19942
Bộ chỉ huy BĐBP Thừa Thiên - Huế tổ chức phát động đợt thi đua cao
điểm với chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Ngày
Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) và 52 năm Ngày truyền thống
BĐBP Thừa Thiên - Huế.
25. MẠNH QUỲNH. Quân khu 1 : Các đơn vị phát động đợt thi đua cao
điểm // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 2. Số 19942
Ngày 7/10, Quân khu 1 phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Đoàn
kết - Lập công - Quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016).
26. CAO THANH ĐÔNG. Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 : Các đơn vị
phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng
chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 2. Số 19944
Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân)
phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng"
kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
27. TRẦN ĐỨC XƯƠNG. Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức
phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" : Các đơn vị
phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng
chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 2. Số 19944
Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức phát động thi đua cao điểm
chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016).
28. CAO THANH ĐÔNG. Trung đoàn 213 (Đoàn tên lửa Trần Phú):
Phát động thi đua cao điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" // Pháp luật
Việt Nam. - 2016. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 18. Số 285
Ngày 10/10, Trung đoàn 213 (Đoàn tên lửa Trần Phú) đã tổ chức Lễ phát
động thi đua cao điểm với chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" chào
mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
29. NGUYỄN ANH SƠN. Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 : Các đơn
vị phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 2. Số 19944
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Ngày 10/10, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 tổ chức phát động thi đua
cao điểm với chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Ngày
Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
30. VIỆT HÙNG. Cục Chính trị Quân khu 5 : Các đơn vị phát động thi
đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến // Quân
đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 2. Số 19944
Ngày 10/10, Cục Chính trị Quân khu 5 phát động thi đua cao điểm "Đoàn
kết - Lập công - Quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 286).
31. HUY ĐANG. Trường Sĩ quan Lục quân 2 // Quân đội nhân dân. 2016. - Ngày 12 tháng 10. - Tr 2. Số 19945
Ngày 11/10, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức phát động đợt thi đua cao
điểm "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày
toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
32. NGUYỄN PHONG QUANG. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Phát động thi
đua cao điểm chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến // Pháp luật Việt Nam. 2016. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 18. Số 287
Đảng bộ - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức phát động thi đua cao điểm có
chủ đề "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày
toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
33. TUẤN NGỌC. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 19 tháng
10. - Tr 2. Số 293
Theo Đề án của Thành ủy Hà Nội, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) sẽ gồm các hoạt động: Vào Lăng viếng
Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm
Bắc Sơn; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến vào ngày 18/12 tại
Trung tâm Hội nghị Quốc gia...
34. TRẦN MAI ANH. Liên hoan trình diễn thơ // Người cao tuổi. - 2016.
- Ngày 9 tháng 11. - Tr 3. Số 179
Chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa
doanh nghiệp Việt Nam (10/11), tiến tới kỉ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng
chiến (19/12/1946-19/12/2016), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V
Hội người cao tuổi Việt Nam, tại Trung tâm văn hóa TP Hà Nội, Câu lạc bộ thơ
Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người cao tuổi (thuộc TW Hội NCT Việt Nam)
tổ chức liên hoan trình diễn thơ lần thứ I - năm 2016. Đến dự có 23 đoàn với
hơn 400 thi nhân, nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
35. MINH TÂM. Khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc // Thể thao
và văn hóa. - 2016. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 15. Số 280
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

20

70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, chào mừng
Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị
Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, ngày 15/11 tại Quảng
trường 26/3 TP Hà Giang đã diễn ra triển lãm tranh cổ động toàn quốc. Triển
lãm giới thiệu 114 bức tranh cổ động được chọn từ 1.295 tác phẩm của hơn 400
họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 276).
36. VŨ XUÂN DÂN. Chuẩn bị hội thảo khoa học về 70 năm Ngày Toàn
quốc kháng chiến // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 1. Số
19980
Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm
Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) đã tổ chức họp bàn kế
hoạch tổ chức hội thảo "Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và
bài học lịch sử". Hội thảo khoa học cấp quốc gia về 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến do Bộ Quốc phòng; Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm
Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. Theo Kế hoạch, hội thảo sẽ tiến
hành vào ngày 25/11, tại Hà Nội.
37. PV. Giới thiệu hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến // Nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 3. Số 22332
Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp
quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo: "Toàn quốc kháng chiến - Ý
chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử". Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì
phối hợp Ban Tuyên giáo TW và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ
chức.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 327; Tiền
phong, số 327; Quân đội nhân dân, số 19986; Đại đoàn kết, số 327).
38. PHƯƠNG MAI. Khai mạc Giải bóng đá mini nam khối CNVC LLVT quận Ba Đình năm 2016 // Thể thao Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng
11. - Tr 5. Số 48
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/194422/12/2016), tiến tới Đại hội TDTT quận Ba Đình lần thứ 9, ngày 22/11 tại SVĐ
Phúc Xá, Trung tâm TDTT quận Ba Đình, TP Hà Nội đã tổ chức Lễ Khai mạc
Giải bóng đá mini nam khối công nhân viên chức - Lực lượng vũ trang quận Ba
Đình năm 2016.
39. ĐÔNG HÀ. Triển lãm "Sống mãi với Thủ đô" // Quân đội nhân dân. 2016. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 8. Số 19988
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược, từ ngày 23/11/2016 đến 3/1/2017, Trung tâm bảo tồn di sản
Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

21

70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Nội tổ chức triển lãm chuyên đề "Sống mãi với Thủ đô". Triển lãm giới thiệu
200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc chiến của quân và dân Hà Nội giai đoạn
1945-1954.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động và xã hội, số 139; Thể
thao Việt Nam, số 47; Tiền phong, số 327; Bảo hiểm xã hội, số 94; Đại đoàn kết
322; Đại biểu nhân dân, số 329; Giáo dục và thời đại, số 283; Thời báo Làng
nghề Việt, số 48; Phụ nữ Việt Nam, số 144; Du lịch, số 49; TC.Thanh niên, số
44; Sức khỏe và đời sống, số 191; Pháp luật Việt Nam, số 330).
40. PV. Hội thảo khoa học "Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc
lập, tự do và bài học lịch sử" // Nhân dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 11. - Tr 1.
Số 22336
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên
giáo TW, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học
cấp quốc gia "Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học
lịch sử".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo hiểm xã hội, số 94; Cựu chiến
binh Việt Nam, số 1151; Quân đội nhân dân, số 19989, số 19990; Công an nhân
dân, số 4140; Đại biểu nhân dân, số 331; Bảo hiểm xã hội, số 94; Thanh niên, số
331; Tin tức, số 283, Đại đoàn kết, số 331).
41. HẠ ANH. Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc
kháng chiến // Văn hóa. - 2016. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 3. Số 144
Ngày 28/11, tại TP Pleiku, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, tổ chức
Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016) và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 289).
42. PT. Tranh cổ động tuyên truyền 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
// Tin tức. - 2016. - Ngày 28 tháng 11. - Tr 10. Số 284
Từ nay đến hết ngày 30/11, tại tỉnh Hà Giang, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà
Giang tổ chức “Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày
toàn quốc kháng chiến và Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ
hội”.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: TC.Xây dựng đời sống văn hóa, số
174).
43. ĐỨC THUẬN. Đại hội sách cũ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn
quốc kháng chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 11. - Tr 8. Số
19992
Từ ngày 25/12 đến 27/12, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, diễn ra
Đại hội sách cũ Hà Nội lần thứ 5 gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thể thao văn hóa, số 290; Văn
nghệ, số 318).
44. THU HƯƠNG. Chiếu phim nhân 70 năm ngày Toàn quốc kháng
chiến : Tin văn hóa // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 8. Số 340
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành
phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm sản
xuất phim Dân tộc, Miền núi, Biển đảo, Cty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và
Khoa học Trung ương tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) trên phạm vi cả nước từ ngày 19/12
đếm 25/12/2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 291; Bưu điện Việt
Nam, số 147; Du lịch, số 50; Giáo dục và thời đại, số 295; Văn hóa, số 147; Đại
đoàn kết, số 343; Lao động xã hội, số 147; Bảo hiểm xã hội, số 98; Tin tức cuối
tuần, số 49).
45. PV. Hà Nội gắn biển Phố "19 tháng 12" dịp Kỷ niệm Ngày Toàn
quốc kháng chiến // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 11.
Số 149
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), TP Hà Nội gắn biển tên cho phố mới - "Phố 19 tháng 12" để ghi
nhớ sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng này. Phố nối liền phố Lý Thường Kiệt và
Hai Bà Trưng, từng là nơi quân Pháp chôn những người Hà Nội hy sinh trong
đêm Toàn quốc kháng chiến chống Pháp cách đây 70 năm.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20005; Pháp
luật Việt Nam, số 347).
46. M.T. Lữ đoàn 171 Hải quân: Tổ chức nhiều hoạt động mừng ngày
truyền thống : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 10 tháng 12. - Tr
18. Số 345
Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng
chiến, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn
171 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào chào mừng ngày truyền
thống.
47. KHÁNH CHI. Chủ tịch nước gặp mặt các gương điển hình trong
phòng, chống ma túy // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 2.
Số 345
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), tiến tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy, ngày 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần
Đại Quang đã gặp thân mật Đoàn đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến,
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quần chúng và nhân dân gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào
phòng, chống ma túy.
48. PV. Gặp mặt cựu chiến binh, thanh niên xung phong Thủ đô tham
gia kháng chiến chống thực dân Pháp // Nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 12.
- Tr 1. Số 22351
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), ngày 10/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP Hà Nội tổ chức gặp mặt hơn 360 cựu chiến binh, thanh niên xung phong
tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và các gia đình chính sách tiêu biểu
trên địa bàn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 346; Quân đội
nhân dân, số 20005; Công an nhân dân, số 4145).
49. MINH ANH. Gắn biển địa danh diễn ra sự kiện Chiến lũy Ô Cầu
Dền // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 5. Số 20005
Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016),
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định tổ chức gắn biển địa điểm lưu niệm
sự kiện cách mạng kháng chiến Chiến lũy Ô Cầu Dền, phường Bách Khoa, quận
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
50. QUANG KHÁNH. Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng
dự Chương trình giao lưu nghệ thuật Lời thề La Tiến tại Hưng Yên // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 1. Số 346
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), 185 ngày thành lập tỉnh Hưng Yên, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh
Hưng Yên và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, ngày 10/12, tại Khu di tích Cây đa
La Tiến, Hưng Yên đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật Lời thề La Tiến.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới
dự.
51. THU TRANG. Tuyên dương 124 đảng viên trẻ xuất sắc Thủ đô 2016
// Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 3. Số 4155
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), ngày 10/12, Chương trình gặp mặt 500 đảng viên trẻ xuất sắc và
tuyên dương 124 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2016 được tổ chức tại Cung Văn
hóa Thể thao thanh niên Hà Nội.
52. HẢI ANH. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn
quốc kháng chiến // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 8. Số
20005
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định tổ chức các chương
trình nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim... cho đối tượng là học sinh các trường
THCS, THPT...
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 150; Sức
khỏe và đời sống, số 200).
53. PV. Gặp mặt cán bộ cấp tướng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn
quốc kháng chiến // Nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 1. Số 22352
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), ngày 11/12, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ cấp tướng
Quân đội, Công an đã về hưu, nghỉ công tác đang sinh sống trên địa bàn thành
phố.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 20006;
Đại biểu nhân dân, số 347; Tiền phong, số 347; Giao thông, số 197; Công an
nhân dân, số 4156; Văn hóa, số 149; Bưu điện Việt Nam, số 150).
54. M.QUÂN. Những chặng đường kháng chiến : Tin văn hóa // Đại đoàn
kết. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 8. Số 347
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ, ngày truyền
thống của giới mỹ thuật Việt Nam (10/12) và 70 năm Ngày Toàn quốc kháng
chiến (19/12/1946-19/12/2016), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển
lãm mỹ thuật "Những chặng đường kháng chiến" tại Nhà triển lãm 16 Ngô
Quyền, Hà Nội. Triểm lãm diễn ra đến hết ngày 21/12.
55. HUY AN. Khai mạc Giải quần vợt Bộ Tổng tham mưu năm 2016 //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 8. Số 20007
Nhân kỷ niệm 70 năm Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016),
ngày 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Giải quần vợt Bộ Tổng tham mưu
năm 2016. Dự giải có hơn 300 VĐV của 27 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng
tham mưu.
56. P.V.A. Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng
chiến // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 9. Số 298
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), từ ngày 2-31/12/2016, Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt
Nam tổ chức trưng bày giới thiệu tủ sách chuyên đề "70 năm Ngày Toàn quốc
kháng chiến".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo hiểm xã hội, số 99; Công an
nhân dân, số 4159).
57. PV. Thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ở Hà Nội nhân kỷ
niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến // Nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 12. Tr 1. Số 22353
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/194619/12/2016), ngày 12/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng
Trung Hải đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn
quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 297; Tiền phong, số
348).
58. PV. Triển lãm "Bản hùng ca mùa đông năm 1946" // Nhân dân. 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 3. Số 22353
Ngày 12/12, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Công an,
Bảo tàng Hậu cần (Tổng cục Hậu cần) phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm "Bản
hùng ca mùa đông năm 1946" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng
chiến và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20007; Công
an nhân dân, số 4157; Pháp luật Việt Nam, số 349; Đại đoàn kết, số 349; Giáo
dục và thời đại, số 299; Người cao tuổi, số 199; Cựu chiến binh Việt Nam, số
1154; Nhà báo và công luận, số 51).
59. CL. Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng
chiến tại Hà Nội // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 1. Số
4158
Ngày 13/12, tại buổi Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội do Ban Tuyên
giáo Hà Nội tổ chức, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho
biết, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
(19/12/1946-19/12/2016) sẽ được tổ chức ngày 18/12 tại Trung tâm Hội nghị
Quốc gia Việt Nam với tổng số đại biểu dự kiến là 3.500 người.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 199; Nhà báo và
công luận, số 51; Lao động, số 150; Đại đoàn kết, số 350; Bưu điện Việt Nam,
số 151; Bảo hiểm xã hội, số 100; Văn hóa, số 150).
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