
CHINH PHỦ LIÊN HIỆP  
 
Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội khóa I được bầu thông qua tổng 
tuyển cử tự do ngày 6 tháng 1 năm 1946 họp phiên đầu tiên tại Hà 
Nội đã thông qua danh sách 70 đại biểu của Việt Nam Quốc dân 
Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh hội tham gia Quốc hội. 
Quốc hội còn chỉ định ông Hồ Chí Minh đứng ra thành lập Chính phủ 
liên hiệp kháng chiến với 15 thành viên đến từ các đảng phái khác 
nhau như Mặt trận Việt Minh, Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam 
Cách mệnh Đồng minh Hội, hay không đảng phái. Ngày 4 tháng 
3 năm 1946, chính phủ họp phiên đầu tiên và thông qua một số chủ 
trương về đối nội - đối ngoại như: 

• Về đối nội: 
1- Các đảng phái phải đoàn kết chặt chẽ, ngôn luận, hành động phải 
nhất trí để phụng sự quốc gia. 
2- Sinh mệnh và tài sản của tất cả công dân Việt Nam và kiều dân 
ngoại quốc được hoàn toàn bảo đảm. 
3- Hành chính và quân đội phải thống nhất, tài chính kinh tế tập trung. 
4- Mọi lực lượng của quốc dân được huy động để dùng trong việc 
kháng chiến kiến quốc và toàn thể nhân dân, nhất là những người làm 
việc công phải tuân theo kỷ luật. 

• Về ngoại giao: 
1- Đối với các nước Đồng minh, nước Việt Nam bao giờ cũng chủ 
trương thân thiện, nhất là đối với Trung Hoa. 
2- Đối với các nước nhược tiểu đang đấu tranh giành độc lập thì dân 
tộc Việt Nam rất đồng tình. 
3- Đối với nhân dân Pháp, dân tộc Việt Nam không thù hằn, song cực 
lực phản đối chế độ thực dân và cương quyết giữ quyền độc lập. 
Chính phủ Việt Nam chỉ nhận điều đình với Chính phủ Pháp theo 
nguyên tắc "Dân tộc tự quyết" của Hiến chương Đại Tây Dương.  
Trong thời gian hoạt động, Chính phủ đã tiếp tục thực hiện các biện 
pháp, chính sách để giữ vững nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ 
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non trẻ. Về đối nội đã kêu gọi các đảng phái đoàn kết phụng sự quốc 
gia, thực hiện các chính sách kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo 
dục...[2] Hồ Chí Minh giao cho Võ Nguyên Giáp và Trần Quốc Hoàn, 
sau này trở thành Bộ trưởng Công an, nhiệm vụ vô hiệu hóa các cuộc 
biểu tình do Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng 
minh Hội tổ chức nhằm chấm dứt hoạt động tuyên truyền của các 
đảng này trong dân chúng. Võ Nguyên Giáp kể lại: "Chúng tôi phải 
trừng trị bọn phá hoại... Nhưng bằng mọi giá phải tránh khiêu khích 
và đảm bảo không xảy ra xung đột lớn". Võ Nguyên Giáp dùng lực 
lượng tự vệ và các hội viên Hội Cứu Quốc phá các cuộc biểu tình này. 
Khi có lộn xộn, lính Trung Quốc bắn chỉ thiên, xông vào giải tán đám 
biểu tình để vãn hồi trị an. Việt Nam Quốc dân Đảng hoảng hốt khi 
người Trung Hoa không giúp được gì nhiều trong việc chống lại Việt 
Minh như họ mong đợi. Ông Nguyễn Duy Thanh, một người theo chủ 
nghĩa quốc gia buồn rầu nhớ lại: "Không có Trung Hoa ủng hộ, những 
đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia chẳng thể đối phó được với những 
người Cộng sản"[3] 
Về đối ngoại chính phủ đã cử phái đoàn Việt Nam gồm 5 thành viên là 
chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Tường Tam, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh, Chủ tịch kháng chiến ủy viên 
hội Võ Nguyên Giáp và Phó chủ tịch kháng chiến Ủy viên hội Vũ 
Hồng Khanh đàm phán với Chính phủ Pháp, ký với đại diện chính phủ 
Cộng hòa Pháp J. Sainteny bản Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt ngày 6 
tháng 3 năm 1946 cho phép 15.000 quân Pháp ra Bắc thay thế cho 20 
vạn quân Tưởng rút về nước. Sau khi bản Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt 
được ký ngày 6 tháng 3 năm 1946, các đảng phái không cộng sản và 
thân nước ngoài như Việt Quốc và Việt Cách đã lên tiếng phản đối 
Chính phủ ký hiệp định này với Pháp. 
Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 năm 1946 tại Đà Lạt, chính 
phủ tổ chức một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp 
chuẩn bị cho Hội nghị Fontainebleau chính thức vào tháng 7 năm 
1946. 
Ngày 31 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang 
Pháp theo lời mời của chính phủ nước này. Cùng ngày, phái đoàn 
chính phủ do Phạm Văn Đồng dẫn đầu cũng khởi hành. Trước khi 
đi, Hồ Chí Minh bàn giao quyền lãnh đạo đất nước cho quyền chủ tịch 
nước là cụ Huỳnh Thúc Kháng với lời dặn "Dĩ bất biến, ứng vạn 
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biến". Trước khi lên đường sang Pháp, Hồ Chí Minh dự đoán thời 
gian ở Pháp "...có khi một tháng, có khi hơn"[4] nhưng cuối cùng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ở Pháp 4 tháng trong lúc phái đoàn do Phạm Văn 
Đồng dẫn đầu tham dự Hội nghị Fontainebleau (diễn ra từ 6 tháng 7 
tới 10 tháng 9 năm 1946). Hội nghị Fontainebleau không đem lại kết 
quả cụ thể nào. Sau khi phái đoàn của Việt Nam về nước, tại Pháp, 
ngày 14 tháng 9 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với đại diện 
Pháp bản Tạm ước Việt - Pháp. 
Ngày 15/6/1946, người lính cuối cùng của quân đội Trung Hoa Dân 
Quốc rời khỏi Việt Nam[5]. Các thành viên Việt Nam Quốc dân Đảng 
và Việt Nam Cách Mệnh Đồng minh hội mất chỗ dựa hậu thuẫn chính 
là quân đội Tưởng Giới Thạch và do bất đồng về việc ký Hiệp định sơ 
bộ Pháp-Việt mùng 6 tháng 3 đã lần lượt rút khỏi chính phủ Liên 
hiệp.[cần dẫn nguồn] Lãnh tụ đảng Việt Cách là Nguyễn Hải Thần và các 
thành viên Việt Quốc - Việt Cách khác trong chính phủ như Nguyễn 
Tường Tam, Vũ Hồng Khanh và cánh thân Tưởng do Vũ Hồng Khanh 
lãnh đạo lưu vong sang Trung Quốc. Các đảng viên Đại Việt phần lớn 
vẫn ở lại Việt Nam chờ thời cơ.[6]. Nguyễn Tường Tam với tư cách Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao dẫn đầu phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
tham gia Hội nghị trù bị tại Đà Lạt, nhưng do bất đồng đã không tham 
gia hầu hết các phiên họp[7], sau đó cũng không tham gia Hội nghị 
Fontainebleau, cuối cùng rời bỏ chính phủ[8] (tài liệu nhà nước nêu 
Nguyễn Tường Tam thiếu bản lĩnh chính trị, lập trường bấp bênh, biển 
thủ công quỹ rồi đào nhiệm sang nước ngoài[9]). Việc các thành viên 
chủ chốt của Việt Quốc, Việt Cách như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn 
Tường Tam, Vũ Hồng Khanh rời bỏ chính phủ, lưu vong sang Trung 
Quốc đã đánh dấu chấm hết cho thời kỳ hợp tác giữa Việt Minh và các 
đảng phái không cộng sản tại miền Bắc, trong công cuộc "kháng chiến 
kiến quốc" mà Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến là biểu tượng. 
Trong lúc đó, Võ Nguyên Giáp vội vã từng bước tìm cách loại bỏ dần 
các đảng phái đối lập như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt, những 
người Trotskist, lực lượng chính trị Công giáo... Ngày 19/6/1946, Báo 
Cứu Quốc của Tổng bộ Việt Minh đăng xã luận kịch liệt chỉ trích "bọn 
phản động phá hoại Hiệp định sơ bộ Pháp Việt mùng 6 tháng 3". 
Ngay sau đó Võ Nguyên Giáp bắt đầu chiến dịch truy quét các đảng 
phái đối lập bằng lực lượng công an và quân đội do Việt Minh kiểm 
soát với sự giúp đỡ của nhà cầm quyền Pháp. Ông cũng sử dụng các sĩ 
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quan Nhật Bản trốn tại Việt Nam và một số vũ khí do Pháp cung cấp 
cho chiến dịch này.[5] 
Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất trong chiến dịch tiêu diệt các 
đảng phái đối lập là vụ án phố Ôn Như Hầu. Sau khi từ Trung Quốc 
về Việt Nam, Việt Nam Quốc dân Đảng ngoài việc tìm cách lật đổ 
Việt Minh để cùng với các đảng phái Việt Cách, Đại Việt... chiếm 
chính quyền.[10] Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân đảng 
nhờ có vũ khí do Trung Hoa Dân Quốc chuyển giao còn tổ chức các 
đội vũ trang mang tên "Thần lôi đoàn", "Thiết huyết đoàn", "Hùm 
xám"... Các đội vũ trang này đã tổ chức nhiều vụ cướp có vũ trang, bắt 
cóc, tống tiền, tổ chức ám sát những người theo Việt Minh và cả 
những người trung lập như ông Ba Viên rồi tuyên truyền đổ lỗi cho 
Việt Minh đã không đảm bảo được an ninh trật tự ở Hà nội và một số 
đô thị ở Bắc Bộ.[11] Không những thế đầu tháng 6 năm 1946, Việt 
Nam Quốc dân Đảng tổ chức cho Nghiêm Xuân Chi (đảng viên Việt 
Quốc) ám sát một số lãnh đạo của Việt Minh như Võ Nguyên 
Giáp, Trường Chinh và ông Bồ Xuân Luật, một người của Việt Cách 
nay đứng về phe Việt Minh.[12] Trước những hoạt động gây mất trật tự 
an ninh tại Hà Nội và một số thành phố ở Bắc Bộ, Sở Công an Bắc Bộ 
đã lập chuyên án mà sau này được lấy tên công khai là Chuyên án số 7 
phố Ôn Như Hầu[11] 
Ngày 12/7/1946, Việt Nam Công an vụ theo ý kiến chỉ đạo 
của Trường Chinh (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, khi đó 
rút vào hoạt động bí mật. Chức danh công khai là Hội trưởng Hội 
nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương)[13], đã thực hiện phá vụ án 
phố Ôn Như Hầu. Chỉ đạo trực tiếp lực lượng công an phá vụ án này 
là các ông Lê Giản (Giám đốc Nha Công an Bắc bộ), Nguyễn Tuấn 
Thức (Giám đốc Công an Hà Nội) và Nguyễn Tạo (Trưởng nha Điệp 
báo Công an Trung ương).[14] Lực lượng công an xung phong đã thực 
hiện khám xét các trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng tại Hà Nội, bắt tại 
chỗ nhiều thành viên của Việt Nam Quốc dân Đảng cùng nhiều tang 
vật như truyền đơn, vũ khí, dụng cụ tra tấn, đồng thời phát hiện nhiều 
xác chết tại đó... Trong số các thành viên của Quốc dân Đảng bị bắt có 
một đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I là Phan Kích Nam. Theo điều 
tra của Nha công an, Việt Nam Quốc dân Đảng đang chuẩn bị những 
hành động khiêu khích rất nghiêm trọng. Dự định các thành viên của 
Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ phục sẵn dọc đường quân Pháp diễu qua 
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nhân ngày quốc khánh Pháp, bắn súng, ném lựu đạn để tạo ra những 
chuyện rắc rối giữa Pháp và Chính phủ, gây sự phá hoại hòa bình rồi 
tung truyền đơn hô hào lật đổ chính quyền và sau đó đứng ra bắt tay 
với Pháp.[6] 
Trong ngày 12/7/1946, một tiểu đội công an do Lê Hữu Qua chỉ 
huy[15] bao vây khám xét trụ sở của đảng Đại Việt tại số 132 
Duvigneau, do nghi ngờ Đại Việt cấu kết với Pháp âm mưu tiến hành 
đảo chính chính quyền cách mạng đúng vào ngày quốc khánh Pháp 
14/7/1946.[14] Khi thực hiện cuộc bao vây khám xét này, lực lượng 
công an chưa có chứng cứ cụ thể và chưa có lệnh của cấp trên. Nhưng 
vẫn thực hiện bao vây khám xét để các thành viên Đại Việt không có 
thời gian rút vào bí mật và tẩu tán truyền đơn, hiệu triệu lật đổ chính 
quyền. Lực lượng công an đột kích bất ngờ vào sáng sớm khiến cho 
lính canh và các đảng viên Đại Việt không kịp có hành động trở 
tay.[15] Tại trụ sở của Đại Việt, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều 
truyền đơn, hiệu triệu chưa kịp tẩu tán cùng nhiều súng ống, lựu đạn. 
Ngày 16 tháng 7, quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đã có tuyên 
bố trấn an dư luận: "Những đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng chân 
chính, được bảo đảm sự tự do hoạt động trong vòng pháp 
luật...Những kẻ bắt cóc, tống tiền, ám sát thì phải đem ra pháp luật 
nghiêm trị. Đây không phải là vấn đề đảng phái. Việc khám xét vừa 
rồi là việc phải làm để bảo vệ trị an...".[16] 
Theo quy định của luật pháp thì Phó Chủ tịch nước và bộ trưởng do 
Quốc hội bầu, và chỉ phế truất bởi Quốc hội theo thủ tục quy định của 
pháp luật.[17] Trong phiên điều trần trước Quốc hội kỳ họp thứ hai liên 
quan Tạm ước và một số thành viên rời Chính phủ, Hồ Chí Minh có 
nói: 
Tạm ước này có ảnh hưởng tới các hiệp ước ký sau không? Trong xã 
hội loài người, có cái gì mà không ảnh hướng tới cái khác. Tuy vậy, 
những sự điều đình sau đây không thể vì bản tạm ước này mà bị ràng 
bó. Bản Tạm ước này tùy theo sự thi hành thế nào, sẽ tạo điều kiện 
đẩy cho những cuộc điều đình sau mau chóng đạt kết quả.Về ông Phó 
Chủ tịch Nguyễn Hải Thần, ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường 
Tam, ông Phó Chủ tịch Quân ủy hội Vũ Hồng Khanh, các ông ấy 
không có mặt ở đây. Lúc Nhà nước đương gặp bước khó khăn, quốc 
dân tin ở người nào trao người ấy làm công việc lớn mà các ông ấy 
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lại bỏ đi thì các ông ấy phải hỏi lương tâm thế nào? Những người đã 
bỏ việc đi kia, họ không muốn gánh vác việc nước nhà hoặc họ cũng 
không đủ năng lực gánh vác, nay chúng ta không có họ ở đây chúng 
ta cũng cứ gánh vác được như thường[18]. 
Dù vậy một số thành viên của Việt Quốc, Việt Cách như Chu Bá 
Phượng, Bồ Xuân Luật vẫn tiếp tục tham gia Chính phủ, kể cả khi lên 
Việt Bắc. Trương Đình Tri vẫn tiếp tục tham gia chính phủ sau vụ án 
Ôn Như Hầu[19]. Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội, vẫn có 37 đại biểu Việt 
Quốc, Việt Cách tham gia. 

Tan rã[sửa | sửa mã nguồn] 
Do mâu thuẫn của hai phe Việt Minh và Việt Nam Quốc dân Đảng sau 
bản Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chính phủ không còn 
giữ được sự đoàn kết ban đầu, một số thành viên Việt Nam Quốc dân 
Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng minh hội mất chỗ dựa là quân 
đội Tưởng Giới Thạch và do một số bất đồng khác đã lần lượt rút khỏi 
chính phủ Liên hiệp. 
Tháng 7-1946, xảy ra vụ án Ôn Như Hầu, thành viên Việt Quốc - Việt 
Cách dự định ném tạc đạn vào đoàn diễu binh Pháp ở Hà Nội nhân 
ngày 14 tháng 7 năm 1946, đây là một hành động thông đồng với 
Pháp nhằm mục đích đổ cho Việt Minh gây sự phá hoại hòa bình để 
có cớ đánh Việt Minh. Lực lượng công an xung phong theo ý kiến chỉ 
đạo của Trường Chinh (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, khi 
đó rút vào hoạt động bí mật. Chức danh công khai là Hội trưởng Hội 
nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương)[13]đã khám xét các cơ sở 
Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng minh hội, 
bắt giữ thành viên hai đảng này, đồng thời tìm thấy nhiều vũ khí, tài 
liệu tuyên truyền hiệu triệu chống chính quyền, kêu gọi nhân dân lật 
đổ Chính phủ. Đặc biệt còn phát hiện các tử thi, phòng tra tấn tại trụ 
sở các đảng này. Tuy nhiên, Việt Nam Quốc dân Đảng cho rằng Việt 
Minh dàn cảnh vụ án phố Ôn Như Hầu để bắt giữ các thành viên và 
"áp đảo dư luận quần chúng và đàn áp luôn Việt Nam Quốc dân 
Đảng".[20] Sau vụ án này, lãnh đạo Việt Cách là Nguyễn Hải Thần và 
các thành viên Việt Quốc - Việt Cách thân Tưởng khác trong chính 
phủ như Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh đã lưu vong sang 
Trung Quốc. 
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Sự kiện này đánh dấu chấm hết cho sự hợp tác giữa Việt Minh do 
Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo và Việt Quốc, Việt Cách do Trung 
Hoa Dân Quốc hậu thuẫn, trong công cuộc "kháng chiến kiến quốc" 
mà chính phủ liên hiệp kháng chiến là biểu tượng. Chính phủ còn hoạt 
động đến tháng 11 năm 1946 với các thành viên của Việt Minh và một 
số nhóm khác trước khi chính phủ Liên hiệp Quốc dân được thành lập 
ngày 3 tháng 11 năm 1946. 
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