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                     Viện Lịch sử Đảng 

                         Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

  

Bác Hồ là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt 

Nam. Ngoài những đóng góp lớn về mặt lý luận cách mạng giải phóng dân tộc ở 

các nước thuộc địa và phụ thuộc, Bác còn rất quan tâm đến vấn đề lý luận về cách 

mạng xã hội chủ nghĩa, về đặc trưng kinh tế và phương thức phát triển kinh tế 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là từ một nước tiểu nông như 

Việt Nam. Vấn đề được Bác Hồ chú trọng đó là hợp tác hóa và cũng chính Bác là 

người đầu tiên đưa tư tưởng hợp tác xã vào Việt Nam.
(15)

 Trong quá trình miền 

Bắc xã hội chủ nghĩa tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, Bác luôn sát sao nắm 

bắt tình hình, phát hiện điển hình tiên tiến, kịp thời nhân rộng để thúc đẩy phong 

trào thi đua trên toàn miền Bắc. Một trong những điển hình tiên tiến được Bác 

quan tâm, động viên, khen ngợi và đã vươn lên trở thành lá cờ đầu trong lĩnh vực 

nông nghiệp miền Bắc đó chính là Hợp tác xã Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
 

 .  ác chủ trƣơng xây dựng điển hình tiên tiến  tạo phong trào thi đua 

thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp phát triển  

Sau khi Hiệp định Giơnevơ ký kết (7/1954), miền Bắc được hòa bình, độc 

lập và chuyển sang thực hiện chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng 

lãnh đạo. Trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất dựa trên cơ 

sở chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất phải được thay thế bằng quan hệ sản 

xuất dựa trên cơ sở chiếm hữu công cộng và tập thể về tư liệu sản xuất cơ bản. 

Việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa là để củng cố cơ sở hạ tầng 
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thích hợp với kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Sau 3 năm khôi phục, phát triển kinh tế (1954-1957), tháng 11/1958, Hội nghị lần 

thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra chủ trương đưa miền Bắc bước 

vào thời kỳ phát triển kinh tế theo kế hoạch, đồng thời, thực hiện cải tạo xã hội 

chủ nghĩa. Nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực nông nghiệp miền Bắc là phải tiến 

hành hợp tác hóa nông nghiệp nhằm cải biến quan hệ sản xuất nông nghiệp ở 

nông thôn từ quan hệ sản xuất cá thể, phân tán lên quan hệ sản xuất tập thể.  

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết về 

vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh: “Hợp tác hóa nông nghiệp 

là cái khâu chính trong toàn bộ sợi dây chuyền cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc nước ta”.
 (16)

 Trong diễn văn khai mạc Hội nghị 16, Bác Hồ khẳng định: 

“Miền Bắc nước ta đang tiến lên chủ nghĩa xã hội… Vì vậy, chúng ta phải hợp 

tác hóa nông nghiệp làm cho nông nghiệp phát triển, làm cho công nghiệp và 

nông nghiệp tiến đều, thì mới cải thiện tốt đời sống nhân dân, đồng thời đưa miền 

Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh 

thống nhất nước nhà”.
 (17)

 

Thực hiện tư tưởng của Bác Hồ và chủ trương của Đảng về xây dựng hợp 

tác xã nông nghiệp, ngay từ sau năm 1954, phong trào xây dựng tổ đổi công đã 

diễn ra ở khắp các địa phương miền Bắc. Hình thức tổ đổi công chính là tiền đề 

để từng bước hình thành hợp tác xã nông nghiệp. Từ cuối năm 1958, nông thôn 

miền Bắc đã có một sự chuyển biến quan trọng. Cùng với việc đẩy mạnh sản 

xuất, đông đảo nông dân hăng hái đi vào con đường đổi công hợp tác. Phong trào 

hợp tác hóa nông nghiệp trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi. Tính đến 

tháng 4/1959, miền Bắc có 246.965 tổ đổi công và trên 7.000 hợp tác xã sản xuất 

nông nghiệp, với 119 hợp tác xã bậc cao. Đến hết năm 1960, miền Bắc phát triển 

lên 41.000 hợp tác xã, với 84,8% số hộ nông dân gia nhập hợp tác xã.
 (18)
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 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.367. 
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Trong khi phong trào hợp tác hóa đang phát triển mạnh mẽ trên phạm vi 

toàn miền Bắc thì nhiều nhân tố bất ổn định đã bắt đầu bộc lộ, do cách tổ chức 

vội vã, thiếu thận trọng, không đảm bảo chất lượng. Nhiều địa phương vi phạm 

các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã, đặc biệt là nguyên tắc tự nguyện, dân chủ. 

Điều đó dẫn tới tình trạng là trong lúc các hợp tác xã mới liên tiếp ra đời thì số 

hợp tác xã phải giải tán cũng không ngừng tăng lên. Đông Xuân năm 1958-

1959, tại 7 tỉnh đã có hơn 20 hợp tác xã tan rã, 5.500 hộ xã viên xin ra khỏi hợp 

tác xã.
 (19)

 Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các địa phương là phải coi trọng 

công tác củng cố hợp tác xã, củng cố đi đôi với phát triển, lấy củng cố làm 

chính. 

Trong bối cảnh đó, hợp tác xã Đại Phong ra đời, từng bước phát triển về 

quy mô và bước đầu làm ăn có hiệu quả. Vào năm 1954, Đại Phong có diện tích 

đất tự nhiên là 1.010 mẫu Trung Bộ (505ha). Vốn nằm ở khu vực trung tâm của 

vùng đồng bằng chiêm trũng huyện Lệ Thủy nên đất canh tác của Đại Phong chủ 

yếu là đất ruộng sâu, màu ít, dễ bị ngập mặn và úng, phần lớn mỗi năm chỉ cấy 

được một vụ lúa (còn lại nếu có tăng vụ thì cầm chắc “làm năm vụ mất trắng đi 

ba” - nói theo lời nông dân địa phương). Dân số của thôn có 2.106 người với 504 

hộ dân, trong đó có 51 hộ dân ở miền Nam (tỉnh Quảng Trị) ra tập kết mà phần 

lớn là cán bộ cốt cán trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chi bộ thôn Đại 

Phong lúc đó có 48 đảng viên (20 đảng viên là người miền Nam tập kết). Người 

dân Đại Phong bao đời vẫn cần cù, chịu khó một nắng hai sương với ruộng đồng. 

Song, do yếu tố vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên không thuận lợi, cùng với kỹ 

thuật canh tác còn lạc hậu, vì vậy, năng suất lúa chỉ đạt từ 18-20 tạ/mẫu. Đời sống 

nhân dân Đại Phong nhìn chung rất khó khăn. 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, thực hiện chủ 

trương của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Quảng Bình, Đại Phong tiến hành các 

nhiệm vụ khôi phục kinh tế, thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất và từng bước 

xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1958, thôn Đại Phong đã có 
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các tổ đổi công, làm tiền đề cho việc xây dựng hợp tác xã, đưa nông dân vào con 

đường làm ăn tập thể. Tháng 12/1958, thôn Đại Phong xây dựng được 2 hợp tác 

xã đầu tiên là Mỹ Phước và Hạ Đông I. Đến tháng 4/1959, 5 hợp tác xã mới được 

thành lập là: Đông Tây Bắc, Ấp Roọc, Lệ Phong, Quyết Tiến, Hạ Đông II, thu hút 

65% số hộ nông dân gia nhập các hợp tác xã. Đến tháng 10/1959, 7 hợp tác xã 

được sáp nhập lại thành 3 hợp tác xã trung bình là: 6/1, Trần Phú và Ấp Roọc và 

2 hợp tác xã nhỏ là Lệ Phong, Quyết Tiến. Sau khi phát triển về quy mô, các hợp 

tác xã ở Đại Phong đã có bước tiến vượt bậc. Điển hình như Hợp tác xã 6/1 đã 

phá thế độc canh, phá xiềng 3 sào, nâng diện tích gieo cấy cả năm lên 301 mẫu 

Trung bộ, tăng hơn năm 1959 là 124 mẫu, tích cực tăng năng suất và mở thêm 

ngành nghề từ 2 loại lên 9 loại khác nhau, vượt cả mức kế hoạch cả năm; thu 

hoạch bình quân mỗi người được 869,5kg lương thực. Hợp tác xã Trần Phú gieo 

cấy được 328 mẫu 6 sào, tăng 35 mẫu so với năm 1959, bắt đầu phát triển các 

ngành nghề khác, thu hoạch bình quân mỗi người 613,5kg lương thực.  

Trước tình hình phong trào hợp tác hóa đang phát triển mạnh khắp miền 

Bắc, Bác Hồ luôn quan tâm theo d i sát sao. Bác khẳng định “Cần củng cố tốt 

những hợp tác xã đã có… cần xem xét cái nào tốt, cái nào vừa, cái nào kém để có 

kế hoạch củng cố… Phải phát triển hợp tác xã một cách thật chắc chắn, không 

nên chạy theo số lượng”.
 (20)

 Bác đã chỉ đạo đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Ủy 

viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương về việc cần xây dựng 

điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua để thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp 

phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Theo sự chỉ đạo đó, tháng 

5/1960, đồng chí Nguyễn Chí Thanh về Đại Phong để kiểm tra nắm bắt tình hình 

và nghiên cứu, rút kinh nghiệm cho phong trào hợp tác hóa; đồng thời, động viên 

và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ cho hợp tác xã Đại Phong. Từ đó, phong trào hợp 

tác hóa nông nghiệp ở Đại Phong được đẩy lên một bước. 
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Để có đủ lực lượng đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 

đến tháng 8/1960, hợp tác xã Đại Phong với quy mô toàn thôn trên cơ sở sáp 

nhập các hợp tác xã trong thôn chính thức đi vào hoạt động và trở thành hợp tác 

xã có quy mô lớn nhất huyện Lệ Thủy, gồm 446 hộ nông dân, 2 hộ phú nông, 8 

hộ địa chủ, với tổng số 925 lao động và 2.106 nhân khẩu.
(21)

 Chỉ sau 4 tháng kể từ 

ngày thành lập, do tập trung được sức lao động lớn trong toàn thôn nên hợp tác xã 

Đại Phong đã khai hoang được gần 200 mẫu, khôi phục trên 90 mẫu ruộng hóa ở 

đồng sâu, làm được gần 4 vạn m
3
 thủy lợi. Nhờ đó, diện tích trồng trọt tăng lên 7 

sào 9 thước/người.
(22)

 Ngoài ra, hợp tác xã Đại Phong còn đẩy mạnh cải tiến kỹ 

thuật canh tác, thực hiện phong trào khoanh vùng thủy lợi chống mặn để cấy 

được hai vụ trong một năm; phát triển nhiều ngành, nghề nhằm khai thác số ngày 

công còn dư thừa trong năm của xã viên (đến cuối năm 1960, hợp tác xã Đại 

Phong có tất cả 26 ngành nghề).
 
Nhờ đó, đời sống xã viên không ngừng được cải 

thiện. Đến năm 1961, số ngày công trung bình trong một năm của mỗi xã viên là 

240 ngày, mỗi công được 2 đồng 10; thu nhập bình quân 904kg thóc/người. Số 

vốn không chia của hợp tác xã là 351.833 đồng (bình quân mỗi xã viên 229 

đồng). Mỗi hộ đạt bình quân hộ 2 đầu lợn, bò đàn 200 con, dê đàn 50 con, lợn 

đàn 50 con, 2.000 con vịt đẻ, 5.000 vịt thịt…
(23)

 (Trong khi đó, số lượng ngày 

công bình quân của mỗi xã viên của các hợp tác xã khác trong tỉnh chỉ đạt 123 

ngày, giá trị ngày công là 0,65 đồng, sản xuất lương thực đạt 261kg/người). Các 

khoản vay nợ Nhà nước, hợp tác xã không những trả đủ, trả đúng thời hạn mà còn 

tích lũy được hàng chục nghìn đồng. 
 

Với thành tích vượt bậc đạt được trong phong trào hợp tác hóa nông 

nghiệp, hợp tác xã Đại Phong trở thành mô hình kiểu mẫu lan tỏa ra toàn tỉnh 

Quảng Bình và lan rộng đến từng làng quê, cánh đồng của miền Bắc. 
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2. Bác kịp thời khen ngợi  động viên hợp tác xã Đại Phong; xây dựng 

hợp tác xã Đại Phong thành lá cờ đầu nông nghiệp miền  ắc  

Trước những thành tích của hợp tác xã Đại Phong, Bác Hồ với bút danh 

T.L đã viết bài “Một hợp tác xã gương mẫu” đăng trên báo Nhân dân số 2489, ra 

ngày 11/1/1961, khẳng định cách làm đúng, làm tốt của hợp tác xã Đại Phong:  

“Hợp tác xã Đại Phong khởi đầu chỉ có vài chục gia đình đồng bào miền 

Nam vượt tuyến. Khi mới đến, họ chẳng có gì cả: ruộng vườn, tiền bạc, nhà cửa 

đều không. Nhờ Đảng, nhờ Chính Phủ giúp cho một số vốn, họ ra sức vỡ hoang 

suốt ngày suốt đêm… Do làm ăn phát triển khá, năm 1959 Đại Phong (giàu hơn) 

hợp nhất với hợp tác xã Đông Tây Bắc (nghèo hơn), thành 135 hộ. Họ ra sức vỡ 

hoang và mở thêm nghề phụ, khơi mương đắp đập và tích trữ phân bón. Kết quả 

đầu tiên là: 

38 hộ thu hoạch 3 tấn đến 4 tấn rưỡi; 

92 hộ thu hoạch 1 tấn đến 3 tấn; 

5 hộ thu hoạch ít hơn, thì được bà con giúp đỡ.  

Năm ngoái, Đại Phong lại hợp nhất thêm ba hợp tác xã nhỏ và tám tổ đổi 

công, cộng tất cả là 455 hộ, 1.113 mẫu ruộng. 

Năm nay, họ định vỡ thêm 700 mẫu đất, mở thêm 10 nghề phụ.  

Họ dự tính mỗi ngày công sẽ được chia 11 cân thóc; bình quân một năm 

mỗi đầu người sẽ được 549 cân thóc, 10 cân cá, 18 cân thịt… Khá thật!” 

Và Bác khen ngợi: 

“Trong khoảng ba năm, từ một hợp tác xã 23 hộ nghèo khó phát triển đến 

455 hộ sinh hoạt ngang với mức sống của trung nông và đang có đà tiến lên nữa. 

Có kết quả đó, là vì: Họ tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Họ 

không sợ khó sợ khổ, khéo tổ chức, họ đoàn kết chặt chẽ, họ quyết tâm phấn đấu 

để tiến lên”.
 (24)
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Để kịp thời động viên, khuyến khích hợp tác xã Đại Phong tiếp tục phát 

huy thành tích đã đạt được, phấn đấu giành thêm những thắng lợi mới, ngày 

20/3/1961, Bác Hồ gửi tặng hợp tác xã Đại Phong một chiếc máy cày hiệu DT54 

có đủ hệ thống tác nghiệp. Đó là chiếc máy cày do Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Công-xô-môn Lênin gửi tặng Bác. Đây là một vinh dự lớn lao đối với toàn thể 

nhân dân Đại Phong. Đồng thời, sự kiện này còn có ý nghĩa mở đầu cho phong trào 

áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ở hợp tác xã Đại Phong nói 

riêng và cả miền Bắc nói chung. 

Tháng 2/1961, Ban Nông nghiệp Trung ương và Bộ Nông nghiệp đã chọn 

hợp tác xã Đại Phong làm địa điểm tổ chức Hội nghị toàn miền Bắc. Trên cơ sở 

đánh giá kết quả phong trào hợp tác hóa của Đại Phong, Ban Nông nghiệp Trung 

ương và Bộ Nông nghiệp phát động trong ngành và trên phạm vi miền Bắc phong 

trào thi đua “Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong”. Từ đó, phong trào 

thi đua với Đại Phong được nâng lên thành cao trào thi đua trên toàn miền Bắc. 

Những đợt thi đua “Xây dựng tổ khoa học kỹ thuật Đại Phong”, “Đội sản xuất 

Đại Phong”, “Xã viên Đại Phong”... đã diễn ra ở khắp các hợp tác xã” của các địa 

phương. 

Nhằm tiếp tục ca ngợi hợp tác xã Đại Phong và thúc đẩy phong trào thi đua 

với Đại Phong đang diễn ra sôi nổi khắp miền Bắc, ngày 15/4/1961, Bác Hồ đăng 

bài “Phong trào Đại Phong” trên báo Nhân dân số 2582, trong đó khẳng định: “Từ 

ngày đồng chí Nguyễn Chí Thanh nêu những ưu điểm và tiến bộ của hợp tác xã 

Đại Phong, đến nay chưa đầy hai tháng, mà khắp cả miền Bắc đã có ngót 1.000 

hợp tác xã nhận thi đua: Học tập Đại Phong, đuổi kịp Đại Phong, vượt qua Đại 

Phong. Đó là một phong trào rất tốt và rất mạnh mẽ, nó chứng tỏ tinh thần hăng 

hái, lực lượng to lớn và khả năng dồi dào của đồng bào nông dân ta. Tỉnh nào 

cũng có một số hợp tác xã tiến rất khá”.
 (25)
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Trong thành công của hợp tác xã Đại Phong, Bác đánh giá cao vai trò của 

Chi bộ Đảng thôn Đại Phong đối với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiệm vụ 

chính trị của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương mình. Bác nhận xét: “Cái 

hay của chi bộ Đại Phong là xoáy sâu vào vấn đề mới nhất, quan trọng nhất là 

quản lý sản xuất, lao động, tài vụ của hợp tác xã”.
 (26)

  

Và, để tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua “Học tập, tiến kịp và vượt hợp 

tác xã Đại Phong”, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hợp tác hóa nông nghiệp, 

xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trên toàn miền Bắc, trong “Thư chúc 

mừng năm mới 1962”, Bác đã viết: 

“Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi 

Bốn mùa hoa Duyên Hải, Đại Phong”
 (27)

 

3. Bác định hƣớng đúng đắn cho phong trào thi đua theo Đại Phong 

Phong trào thi đua “Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong” phát 

triển trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng sâu rộng, khắp các tỉnh miền Bắc.  

Đến ngày 21/3/1961, đã có 19 tỉnh hưởng ứng, với 3 mục tiêu: mở rộng diện tích 

và tăng năng suất; phát triển các ngành, nghề; tăng số ngày công lao động hàng 

năm.
(28)

 Ngoài việc tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ phát hiện những“Đại Phong của 

tỉnh”, các tỉnh còn cử cán bộ về hợp tác xã Đại Phong học tập, rút kinh nghiệm 

và giao ước thi đua với hợp tác xã Đại Phong. Tiêu biểu như tỉnh Vĩnh Phú, đến 

cuối năm 1961, đã có 786 hợp tác xã được công nhận danh hiệu “Đại Phong” của 

tỉnh.
(29)

 Trong số các hợp tác xã thi đua với Đại Phong, có cả các hợp tác xã ở 

vùng miền núi xa xôi, biên giới, hải đảo như: Hợp tác xã Vĩnh Kim (giới tuyến 

quân sự tạm thời), hợp tác xã A Má (biên giới Việt - Lào), hợp tác xã Phìn Hồ 

(Hà Giang), hợp tác xã Cô Tô (Quảng Ninh)...  

Tuy nhiên, nhiều địa phương, nhiều hợp tác xã vì theo đuổi mục tiêu thi 

đua nên chỉ coi trọng hình thức, số lượng mà không chú trọng đến chất lượng, sự 
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bền vững; hoặc là tồn tại thực trạng thi đua học tập một cách máy móc, không có 

chọn lọc phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình.  

Trong bài “Phong trào Đại Phong” đăng trên báo Nhân dân số 2582, ngày 

15/4/1961, ngoài việc ca ngợi Đại Phong, Bác Hồ đã nhận xét về phong trào “Học 

tập, tiến kịp và vượt Hợp tác xã Đại Phong”:  

 “Nhưng vì phong trào mới mẻ, nơi này hoặc nơi kia không tránh khỏi thiếu 

sót này hoặc thiếu sót khác cần phải sửa chữa để tiến bộ tốt. Vài ví dụ: 

- Có hợp tác xã chỉ lo tăng diện tích nhưng không lo tăng năng suất; hoặc lo 

sản xuất lúa, nhưng kém chú ý đến hoa màu và cây công nghiệp; hoặc không ra sức 

cải tiến nông cụ, thêm nhiều phân bón. 

- Có hợp tác xã thì học Đại Phong một cách máy móc như thấy Đại Phong 

nuôi vịt có lãi thì hợp tác xã mình dù không có điều kiện cũng muốn nuôi vịt... 

- Có hợp tác xã chưa đủ điều kiện, chuẩn bị chưa tốt, mà đã nóng vội muốn 

mở rộng quy mô quá to. 

- Có hợp tác xã sản xuất khá, nhưng xem thường chăn nuôi,... ”.
(30)

  

Đồng thời, Bác nêu những định hướng đúng đắn cho phong trào thi đua theo 

Đại Phong: “Học Đại Phong phải học một cách sáng tạo và cần phải học những ưu 

điểm sau đây: 

- Củng cố hợp tác xã, chuẩn bị tốt điều kiện, rồi mới mở rộng thành quy mô to. 

Giáo dục cho mỗi xã viên thấm nhuần tinh thần làm chủ hợp tác xã; mỗi cán 

bộ có tinh thần chí công vô tư; chi bộ phải lãnh đạo chặt chẽ; đảng viên và đoàn 

viên thanh niên phải làm gương mẫu, làm đầu tàu trong mọi công việc. 

- Cán bộ và xã viên đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm nhất trí, phấn khởi thực hiện: 

cần kiệm xây dựng hợp tác xã, kế hoạch phải sản xuất toàn diện. 

- Các tỉnh ủy và huyện ủy cần lãnh đạo các hợp tác xã một cách chặt chẽ và 

toàn diện thì phong trào sẽ tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc, do đó kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp chắc chắn sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức”.
 (31)
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Quan điểm của Bác về cách thức xây dựng hợp tác xã, đó là phải đi từ thấp 

đến cao, không nóng vội. Sự định hướng đúng đắn của Bác về xây dựng hợp tác 

xã đã kịp thời khắc phục được những hạn chế đang diễn ra ở các địa phương, 

đồng thời, là cơ sở để các địa phương có sự điều chỉnh phù hợp trong phong trào 

thi đua “Học tập, tiến kịp và vượt Hợp tác xã Đại Phong”. 

4. Từ điển hình Đại Phong, Bác phê bình, nhắc nhở những hợp tác xã 

yếu kém 

Cùng một cơ chế quản lý, thậm chí có điều kiện tốt hơn song nhiều hợp tác 

xã làm ăn không hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Bác Hồ đã so sánh với Đại Phong 

để qua đó phê bình, nhắc nhở những hợp tác xã yếu kém này. Trên báo Nhân dân 

số 2503, ngày 25/1/1961, Bác đăng bài “Một hợp tác xã không gương mẫu”, 

trong đó nói rõ: “Tuần trước, Báo Nhân dân đã nêu Đại Phong là một hợp tác xã 

gương mẫu, để các nơi học tập những kinh nghiệm tốt của nó. 

Hôm nay, xin nêu T.B (huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây) là một hợp tác xã 

không gương mẫu để nhắc nhở T.B sửa chữa và giúp các nơi khác tránh những 

sai lầm của T.B.”.
 (32)

 

Bác đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm mà T.B phạm phải là “Vì Ban quản 

trị đã phạm những khuyết điểm sau đây: 

- Cán bộ không dân chủ… 

- Phân phối không sòng phẳng… 

- Lãnh đạo không chặt chẽ… 

- Không làm đúng chính sách của Đảng và Chính phủ… 

- Không đi đúng đường lối quần chúng… 

Nói tóm lại, những khuyết điểm đó cộng với kém giáo dục chính trị đã gây 

mâu thuẫn nặng nề giữa quần chúng xã viên và cán bộ, làm cho hợp tác xã mất 

đoàn kết; làm cho xã viên chán nản, bất mãn và không yên tâm lao động sản 

xuất”.
(33)
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Ngay từ Hội nghị cán bộ cấp cao nghiên cứu Nghị quyết 14 (11/1958), Bác 

đã nêu quan điểm về phương thức xây dựng hợp tác xã, đó là: “Giữ đúng nguyên 

tắc tự nguyện và cùng có lợi. Phải có cán bộ để giúp các hợp tác xã về các mặt tổ 

chức, quản lý… Phải coi trọng chất lượng. Làm đến đâu phải chắc đến đấy, rồi 

phát triển dần ra”.
(34)

 

 Rõ ràng, từ hợp tác xã Đại Phong - lá cờ đầu trong nông nghiệp, Bác Hồ 

đã tạo ra hiệu ứng thi đua thiết thực, hiệu quả; đồng thời sử dụng mô hình Đại 

Phong để định hướng phát triển phong trào hợp tác hóa; phê bình, nhắc nhở các 

địa phương, các hợp tác xã yếu kém chấn chỉnh lại để cũng trở thành những hợp 

tác xã tốt; từ đó, thúc đẩy phong trào hợp tác hóa nông nghiệp miền Bắc phát 

triển đi lên, đóng góp vào thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc. 

Có thể thấy, Bác Hồ tuy bận trăm công, nghìn việc nhưng vẫn luôn quan 

tâm theo d i rất sát sao từng bước phát triển của hợp tác xã Đại Phong. Một điều 

quan trọng nhất là Bác đã đánh giá đúng những gì Đại Phong làm được và chỉ ra 

đúng ưu điểm của Đại Phong để các hợp tác xã khác học tập và làm theo. Cùng 

với các phong trào thi đua trên các lĩnh vực khác như “Vượt sóng Duyên Hải” do 

Công đoàn phát động, “Hai tốt” trong lĩnh vực giáo dục, “Năm tốt” của phụ nữ, 

“Ba nhất” của các lực lượng vũ trang, phong trào thi đua giành danh hiệu “Đại 

Phong” đã tạo nên khí thế thi đua yêu nước hết sức sôi nổi của nhân dân miền 

Bắc trong giai đoạn 1960-1975. Với danh hiệu “Lá cờ đầu trong phong trào hợp 

tác hóa nông nghiệp toàn miền Bắc”, Đại Phong là niềm tự hào của quê hương 

Quảng Bình nói riêng và của cả miền Bắc nói chung trong thời kỳ đầu đi lên xây 

dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, sự tự hào ấy được nhân lên gấp bội bởi theo sát 

bước đi của Đại Phong luôn nhận được sự quan tâm, động viên, công nhận và 

khích lệ của Bác Hồ. 
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