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Teát cuûa nhaân daân lao ñoäng
Với bản chất tốt đẹp của mình, ngày Quốc tế lao động 1/5 luôn tự 
khẳng định được giá trị trong mọi thời gian. Đó thực sự là ngày hội, 
ngày đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong 
nước và trên toàn thế giới, phấn đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886-01/05/2018)

MINH PHƯƠNG
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NGÀY HỘI CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG

Tại Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản I 
họp tại Gieneve (Thụy Sĩ) tháng 9/1866, vấn đề đấu 
tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ 
quan trọng. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ sớm xuất 
hiện trong một số nơi của nước Anh, nước có nền 
công nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách này dần 
lan sang các nước khác.

Do sự kiện giới công nhân viên chức Anh di cư sang 
Mỹ, phong trào đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh 
ở nước Mỹ từ năm 1827, đi đôi với nó là sự nảy nở 
và phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, 
giới cầm quyền Mỹ buộc phải thông qua đạo luật 
ấn định ngày làm 8 giờ trong các cơ quan, xí nghiệp 
thuộc Chính phủ. Nhưng các xí nghiệp tư nhân vẫn 
giữ ngày làm việc từ 11 đến 12 giờ.

Năm 1884, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, 
Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị 
quyết nêu rõ: "...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động 
của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ". Sở dĩ ngày 1/5 
được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán 
tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày 
này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới 

chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công 
nhân mà không kiếm cớ chối từ.

Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không 
được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân 
trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây 
áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. 
Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. 
Khoảng 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ 
tổ chức mit-tinh, biểu tình trên thành phố với biểu 
ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc 
quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 
8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!” Cuộc đấu tranh lôi 
cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng trong 
ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác 
trên nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 
nghìn công nhân tham gia. Ở Washington, New 
York, Baltimore, Boston... hơn 125.000 công nhân 
giành được quyền ngày chỉ làm 8 giờ.

Những cuộc biểu tình tại Chicago diễn ra ngày càng 
quyết liệt. Giới chủ đuổi những công nhân bãi công, 
thuê người làm ở các thành phố bên cạnh, thuê 
bọn khiêu khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc 
đấu tranh của công nhân. Các xung đột xảy ra dữ 
dội khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương, 
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nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt... Báo cáo của Liên 
đoàn Lao động Mỹ xác nhận: "Chưa bao giờ trong 
lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ, 
toàn diện trong quần chúng công nghiệp đến như 
vậy".

Ngày 20/6/1889, ba năm sau "thảm kịch" tại thành 
phố Chicago, Quốc tế cộng sản lần II nhóm họp tại 
Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Frederic Engels, Đại 
hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản II đã quyết 
định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực 
lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các 
nước.

Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động, 
ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ 
ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công 
nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Năm 1920, theo sự phê chuẩn của Lênin, Liên Xô (cũ) 
là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm 
vào Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Loài hoa biểu tượng của ngày này là hoa Linh lan. 
Ngày 1/5/1891, một cuộc biểu tình của công nhân 
xảy ra ở miền Bắc nước Pháp. 10 người bị bắn chết, 
trong đó có Marie Blindeau, mang trên mình bộ quần 
áo trắng tinh khiết. Để tưởng nhớ, người Pháp lấy hoa 
Linh lan, loài hoa nhỏ màu trắng, thơm dịu, nở vào 

ngày đầu tiên của tháng Năm làm biểu tượng của 
ngày 1/5.

NGÀY TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

Từ thập niên 30 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc (Hồ 
Chí Minh) đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin 
vào Việt Nam qua những tác phẩm của mình, giúp 
công nhân lao động Việt Nam hiểu rõ hơn về phong 
trào cộng sản, công nhân, công đoàn thế giới, nhất 
là về Cách mạng Tháng Mười Nga và ngày Quốc tế 
Lao động (1/5), biểu hiện sự đoàn kết với vô sản, cần 
lao quốc tế. Ngày 1/5 gắn liền với cả một quá trình 
đấu tranh cách mạng ở trong nước cũng như ở nước 
ngoài.

Ngày 1/5/1925, công nhân Chợ Lớn, công nhân 
đường sắt Dĩ An và công nhân ở Đà Nẵng biểu tình 
bày tỏ ý chí bảo vệ Liên bang Xô viết. Tháng 8/1925, 
công nhân Nhà máy đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) đã 
bãi công đòi tăng lương và để ủng hộ phong trào 
đấu tranh của công nhân Thượng Hải (Trung Quốc). 
Những cuộc đấu tranh đầu tiên ấy đánh dấu sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, một mốc son trong phong trào công nhân Việt 
Nam phát triển từ tự phát đến tự giác.

Tháng 2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành 
lập. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã xác 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công nhân nhà máy Dệt nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5
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định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong 
khối liên minh công- nông. Phong trào đấu tranh ngày 
1/5/1930 mở đầu cao trào cách mạng 1930-1931. Từ 
thành thị đến nông thôn, từ Bắc đến Nam nhiều nơi treo 
cờ Đảng, tổ chức mít tinh, tuần hành thị uy, lần đầu tiên 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn, vận động của 
Công hội đỏ, công nhân cùng với nông dân mít tinh 
biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (01/5), đấu 
tranh đòi quyền lợi, bày tỏ tình đoàn kết với công nhân 
lao động thế giới. Đây là lần đầu tiên, giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trên phạm vi toàn quốc đoàn kết 
đấu tranh tỏ rõ sức mạnh vô địch, nghị lực phi thường 
của khối liên minh công- nông. Đặc biệt tại Nhà máy 
xe lửa Trường Thi, Nhà máy Cưa, Nhà máy diêm Bến 
Thủy (Nghệ An), hàng nghìn thợ thuyền cùng sát cánh 
với nông dân ngoại thành đòi ngày làm việc 8 giờ, giảm 
sưu thuế; cuộc đấu tranh của 4000 công nhân Nhà máy 
sợi Nam Định trong 21 ngày gian khổ cũng góp phần 
vào cao trào cách mạng toàn quốc do Đảng lãnh đạo.

Phong trào cách mạng 1936-1939, thời kỳ Mặt trận dân 
chủ Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức 
công khai. Đặc biệt là cuộc mít tinh ngày 01/5/1938, 
tại trường Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao 
động Hữu nghị Việt- Xô). Cuộc mít tinh bắt đầu lúc 16 
giờ ngày 1/5/1938, nhưng ngay từ xế trưa, trên nhiều 
ngả phố, những dòng người tham gia mít tinh đã cuồn 

cuộn lên đường. Tổng cộng có trên 25.000 người của 
25 đoàn khác nhau. Đây là cuộc mít tinh lớn nhất trong 
thời kỳ vận động dân chủ, biểu dương sức mạnh của 
nhân dân lao động.

Sau khi giành được độc lập, ngày 18/2/1946, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 22c/NV/CC quy định ngày 
1/5 là một trong những ngày Lễ chính thức của nước ta. 
Ngày 29/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 
56 quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ 
lễ Quốc tế Lao động (1/5). Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên 
trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao động (1/5) được 
tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Hà Nội với sự tham 
dự của 20 vạn nhân dân lao động. Nhân dịp này, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn 
quốc! Cùng anh chị em lao động! Ngày 1/5 là một ngày 
Tết chung cho lao động tất cả các nước trên thế giới. Đó 
là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta lần này là 
lần đầu mà đồng bào ta, anh chị em lao động ta được tư 
do đón tiếp ngày 01/5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt 
sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một ngày để tỏ 
cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết 
lao động, mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn 
kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết 
nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.


