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1. LỜI BÁC DẶN TRƯỚC LÚC ĐI XA: 

LỜI DẶN ĐẦU TIÊN CỦA BÁC TRONG DI CHÚC 

Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập 

đầu tiên trong bản Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng. Vượt qua ngôn ngữ, 

hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng 

Đảng của Người trong Di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc. 

 

Nói về Đảng, trước hết Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò tổ chức 

và lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta: "Nhờ đoàn kết 

chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, 

cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân 

dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". 

Đây là sự tổng kết mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc về vị trí, vai trò của 

Đảng. Thực tế cho thấy, từ khi được thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến 

hành Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trong 

lịch sử dân tộc. 
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Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến anh dũng chống 

thực dân Pháp xâm lược. 

Và cho đến thời điểm Người viết Di chúc, Đảng đã và đang lãnh đạo nhân dân 

tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 

tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Bác khẳng định yếu tố 

cốt lõi dẫn đến sự tổ chức, lãnh đạo thành công của Đảng, đó là: "Nhờ đoàn kết 

chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc". 

Như vậy, hai yếu tố quan trọng giúp cho Đảng có khả năng tổ chức, lãnh đạo, 

tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy được sức mạnh của cả dân 

tộc trong sự nghiệp cách mạng là sự đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và Đảng một 

lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Hai yếu tố này 

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Đảng có đoàn kết chặt chẽ thì mới thực hiện được tôn chỉ, mục đích phục vụ 

giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Ngược lại, phục vụ giai cấp, phục 

vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc là cơ sở để tạo ra và củng cố sự đoàn kết, thống 

nhất trong Đảng. 

Bác cũng khẳng định: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng 

và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn 

kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Thật vậy, đoàn kết 

là một nội dung quan trọng trong hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam 

được hình thành, củng cố và phát triển lâu dài trong công cuộc dựng nước và giữ 

nước. 

Là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn ai hết, Bác hiểu rõ đoàn 

kết có sức mạnh to lớn như thế nào.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết luôn là tư tưởng 

chiến lược cách mạng lâu dài nhất quán, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành 

bại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là cơ sở của đoàn kết toàn dân và đoàn 

kết quốc tế, là sức mạnh của Đảng và là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Do đó, trong 

công tác xây dựng Đảng, vấn đề đoàn kết đã được Bác đặt lên hàng đầu. 

Sự so sánh giữa "giữ gìn đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi 

của mắt mình" hàm chứa ẩn ý rất sâu sắc. Có giữ gìn được đoàn kết trong Đảng 

mới giúp cho Đảng sáng suốt trong tổ chức, lãnh đạo nhân dân, trong xác định 

đường lối cách mạng. Ngược lại, Đảng không giữ gìn được sự đoàn kết, khác nào 

mắt bị hỏng con ngươi, như người mù không thấu tỏ đường đi. 

Có thể thấy, chỉ trong một đoạn ngắn mà Bác sử dụng đến 5 từ "đoàn kết", cho 

thấy đây là một điều kiện không thể thiếu, một điều kiện tất yếu khi Đảng muốn 

xây dựng, phát triển trong sạch, vững mạnh. 
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Không những chỉ ra vai trò to lớn của sự đoàn kết, Bác còn chỉ ra cách thức, 

phương pháp để thực hiện đoàn kết nhất trí trong Đảng. 

Bác viết: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm 

chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết 

và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Đây không 

chỉ là sự đúc kết, khái quát mang tầm lý luận sâu sắc mà còn là biểu hiện tầm cao 

trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sinh thời, Người từng nêu lên mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ và đoàn kết 

trong Đảng: Không thực hiện dân chủ thì không đoàn kết được, nhất là dân chủ 

trong Đảng. Vì Đảng ta cầm quyền, không dân chủ trong Đảng thì làm sao dân 

chủ trong dân được. Nhờ có dân chủ mà Đảng ta đã khơi dậy, phát huy cao nhất 

trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Nhờ có dân chủ 

trong Đảng nên đã khắc phục được tình trạng bè cánh, cục bộ, địa phương chủ 

nghĩa, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa rời quần chúng. 

Vì vậy, "thực hành dân chủ rộng rãi" là điều vô cùng cần thiết trong Đảng. Bên 

cạnh đó, phê bình và tự phê bình cũng là một nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, là 

quy luật phát triển và là vũ khí sắc bén của Đảng. 

Phê bình và tự phê bình không những để sửa chữa khuyết điểm trong Đảng, 

làm cho đảng viên tiến bộ và mạnh lên, mà còn khẳng định Đảng thật sự chân 

chính. Khi căn dặn về thực hiện phê bình và tự phê bình trong Đảng, Bác lưu ý 

phải tiến hành "thường xuyên và nghiêm chỉnh". Bởi lẽ, nếu không được tiến hành 

thường xuyên, lúc làm, lúc không thì sự phê bình và tự phê bình không kịp thời; 

mặt khác, nếu tiến hành không nghiêm chỉnh, qua loa, hình thức, "dĩ hòa vi quý" 

thì không có hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng. 

Bác cũng không quên nhắc nhở cán bộ, đảng viên "phải có tình thương yêu lẫn 

nhau". Bởi trên cơ sở tình đồng chí thương yêu lẫn nhau thì mới thực hành được 

"dân chủ rộng rãi," mới "thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình". 

Không có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau sẽ dẫn đến dân chủ hình thức, tự phê 

bình và phê bình không nghiêm túc. 

Nguồn: http://cand.com.vn 
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2. BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG – NHÂN TỐ CÓ Ý  NGHĨA 

QUYẾT ĐỊNH BẢO ĐẢM CHO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRỤ 

VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN 

Công cuộc đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Đảng 

Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đi qua chặng đường gần 35 năm. 

Đó là khoảng thời gian cách mạng Việt Nam đã từng trải qua những thời đoạn đầy 

cam go, thử thách, thậm chí có những thời điểm đất nước lâm vào tình thế hiểm 

nghèo tưởng như không thể vượt qua. Điều có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trụ vững và phát triển, đạt được những thành tựu to 

lớn, trước hết phải kể đến bản lĩnh chính trị của Đảng. 

Bản lĩnh chính trị của Đảng là sự vững vàng, kiên định con đường cách mạng 

đã lựa chọn trên cơ sở nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quy luật 

khách quan, nắm vững và trung thành với lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh; đó là sự độc lập, tự chủ trong việc quyết định hướng đi của 

đất nước, nhất là khi tình hình quốc tế diễn biễn phức tạp. 

Vào những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, sau một 

thời kỳ dài phát triển với những thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực của đời sống 

xã hội, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng 

kinh tế - xã hội và ngày càng trầm trọng kéo dài, có nguy cơ đe dọa sự sống còn 

của Đảng Cộng sản cũng như vận mệnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cải 

cách, cải tổ và đổi mới đã diễn ra như một tất yếu khách quan. 

Trong khi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện cải cách, cải tổ hoặc sửa chữa 

sai lầm, khuyết điểm thì Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đổi mới. Tuy nhiên, 

đổi mới như thế nào, bắt đầu từ đâu để vừa sửa chữa được sai lầm, khuyết điểm, 

nhanh chóng ổn định tình hình kinh tế - xã hội đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng; 

vừa bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trụ vững và phát triển? Đó là những 

câu hỏi không dễ trả lời, nhất là vào thời điểm những năm đầu đổi mới. Với trọng 

trách của một Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định và dựa 

chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích khách 

quan, khoa học tình hình thế giới và trong nước, đề ra đường lối đổi mới và chỉ 

đạo thực hiện đường lối với bước đi và cách làm phù hợp, bảo đảm cho công cuộc 

đổi mới phát triển đúng hướng, có hiệu quả; cụ thể như sau: 
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Một là, nhận định, đánh giá thực trạng đất nước khi bước vào sự nghiệp 

đổi mới. 

Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc hoạch 

định đường lối và chỉ đạo thực hiện đường lối. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô 

hình chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũng bắt đầu từ những sai 

lầm trong đánh giá thực trạng đất nước khi bước vào cải tổ. Đảng Cộng sản ở các 

nước đó đã không dự tính hết sự phức tạp và nhạy cảm của tình hình, không có 

bước đi chắc chắn, phù hợp. Với khẩu hiệu “dân chủ hoá”, “công khai hóa”, các 

phương tiện thông tin đại chúng đã công khai tất cả những sai lầm, khuyết điểm, 

những mặt tiêu cực, tích tụ lâu ngày trong Đảng mà không có sự cân nhắc, chọn 

lọc, không có sự phân tích, định hướng xây dựng, khiến cho các phần tử bất mãn 

lợi dụng để nói xấu Đảng, xuyên tạc, vu khống, làm tổn hại nghiêm trọng đến 

thanh danh, uy tín chung của toàn Đảng. Các thế lực thù địch, phản cách mạng 

cũng nhanh chóng chớp cơ hội đó để kích động, chia rẽ Đảng với nhân dân. Vì 

thế, những trang sử chói ngời của đất nước Xô-viết cũng như quá khứ anh hùng 

của Đảng Cộng sản Liên Xô nhanh chóng bị phủ nhận; vấn đề khủng hoảng của 

đất nước đã không được nhìn nhận, đánh giá với một tinh thần khách quan, khoa 

học, thay vào đó là những trận cuồng phong đào bới lịch sử, quy kết, thanh lọc cán 

bộ... Hậu quả là, Đảng Cộng sản và chính quyền nhà nước ngày càng bị mất uy 

tín, quần chúng thì hoang mang, dao động, bế tắc không tìm thấy lối thoát. 

Khác với quan điểm của các Đảng Cộng sản ở các nước Đông Âu và Liên Xô, 

thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đánh giá tình hình là “nhìn thẳng 

vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Tuy nhiên, do tính phức tạp và 

nhạy cảm của vấn đề, nên khi rút ra những kết luận về thực trạng đất nước, Đảng 

đã rất thận trọng, chắc chắn, không phiến diện, cực đoan, không nóng vội, hồ đồ, 

dẫn đến thổi phồng, tuyệt đối hóa một mặt, một khía cạnh nào đó. Bởi vậy, tại Đại 

hội VI (năm 1986), một mặt, Đảng đã đánh giá đúng mức những thành tựu đạt 

được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986), trong cuộc chiến 

đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cho 

rằng những thành tựu đó “đã tạo cho sự nghiệp cách mạng nước ta những nhân tố 

mới để tiếp tục tiến lên”(1); mặt khác, Đảng đã chú trọng kiểm điểm những mặt 

yếu kém, chỉ rõ những biểu hiện và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế - xã hội, 

dù lúc đó cụm từ “khủng hoảng kinh tế - xã hội” chưa được sử dụng chính thức 

trong văn kiện Đại hội. 
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Đảng cũng nhận thức sâu sắc rằng, không có sai lầm nào đáng sợ bằng sai lầm 

không dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật như chỉ huấn của Bác Hồ, một 

Đảng mà không dám nhận khuyết điểm, sai lầm của mình là một Đảng hỏng. Bởi 

vậy, một trong những thành công của Đảng tại Đại hội VI là đã dũng cảm, thẳng 

thắn thừa nhận sai lầm, khuyết điểm trong hoạt động của Đảng và Nhà nước. Đó 

là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm 

về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của 

những sai lầm ấy, đặc biệt là những sai lầm về chính sách kinh tế là bệnh chủ quan, 

duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội, chạy theo nguyện vọng 

chủ quan... Đó là tư tưởng tiểu tư sản vừa “tả” khuynh vừa “hữu” khuynh. Những 

sai lầm và khuyết điểm đó bắt nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư 

tưởng, tổ chức và công tác cán bộ. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân(2). 

Những lời tự phê bình nghiêm khắc của Đảng tại Đại hội VI không chỉ là sự quán 

triệt và thực hiện nghiêm túc những lời dạy của V.I. Lê-nin, Hồ Chí Minh đối với 

Đảng Cộng sản khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, mà còn góp phần quan trọng 

trong việc tạo dựng niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng trước biến 

động phức tạp của thời cuộc. 

Điều cốt yếu trong việc đánh giá thực trạng đất nước và cũng là thành công 

của Đảng tại Đại hội VI là đã tổng kết, rút ra được bốn bài học lớn: một là, trong 

toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”; hai 

là, Đảng phải luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật 

khách quan; ba là, phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; bốn 

là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền 

lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những câu chữ mà 

Đại hội nêu ra trong bốn bài học thực ra không mới, nhưng bên trong lại chứa 

đựng một tinh thần rất mới. Vì thế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đón nhận 

những bài học đó với sự đồng tình, nhất trí cao. Đó là một thành công lớn, thể hiện 

bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng trước bước ngoặt 

của thời cuộc. 

Hai là, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới sát hợp với thực tiễn, có tính khả 

thi. 

Đối với một Đảng Cộng sản “không có sai lầm nào nguy hiểm hơn là định 

sách lược của mình theo ý muốn chủ quan... định ra sách lược vô sản trên cơ sở 

đó có nghĩa là làm cho sách lược bị thất bại”(3). Đó là điều mà V.I.Lê-nin đã từng 

cảnh báo các Đảng Cộng sản khi hoạch định đường lối. 
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Tuy vậy, đã có một thời, không chỉ Việt Nam, mà cả ở các nước xã hội chủ 

nghĩa trước đây đều phạm phải sai lầm chủ quan, duy ý chí, muốn đi nhanh, theo 

đường thẳng, không tính toán đầy đủ các điều kiện và quy luật khách quan khi 

bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thậm chí có nước còn tuyên bố xây 

dựng chủ nghĩa cộng sản trong vòng hai mươi năm. Ở đây, đã tái hiện bóng dáng 

của bệnh ấu trĩ “tả” khuynh mà V.I.Lê-nin đã từng nghiêm khắc lên án. Hậu quả 

là chúng ta muốn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội nhưng 

thực tế lại phải đi đường vòng, thậm chí còn phải lùi lại hàng chục năm để khắc 

phục bệnh chủ quan, duy ý chí. 

Từ sự tổng kết thực tiễn, phân tích sâu sắc những bài học thành công và không 

thành công của thời kỳ 1976 - 1985, đồng thời trên cơ sở những nhận thức mới về 

chủ nghĩa xã hội, về xu thế thời đại, về con đường và bước đi trong chặng đường 

đầu ở nước ta, Đại hội VI của Đảng chủ trương đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội, đề ra hệ thống nhiệm vụ, mục tiêu, bao gồm: nhiệm vụ bao trùm, 

mục tiêu tổng quát, những mục tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội trong những năm còn 

lại của chặng đường đầu tiên. Đại hội xác định, trọng tâm của kế hoạch 5 năm 

1986 - 1990 là phải tập trung sức người, sức của vào việc thực hiện cho được ba 

chương trình mục tiêu về lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 

khẩu. Những mục tiêu ấy là một thể thống nhất, vừa bảo đảm tính toàn diện, có 

trọng tâm, vừa chú trọng giải quyết những vấn đề mang tính cấp bách là ổn định 

mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, vừa hướng tới mục tiêu cơ bản là xây dựng 

những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 

chặng đường tiếp theo. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu ở chặng này sẽ tạo 

điều kiện, tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu ở chặng sau. 

Ba là, lựa chọn hình thức, bước đi, cách làm phù hợp với thực tiễn Việt 

Nam. 

Đánh giá đúng thực trạng đất nước, đề ra nhiệm vụ và mục tiêu sát hợp là vấn 

đề có ý nghĩa quyết định trước tiên bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng đi tới thắng 

lợi. Song, bằng con đường nào, với những hình thức, bước đi, cách làm như thế 

nào để thực hiện phương hướng và mục tiêu đã định, vấn đề này không kém phần 

quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy “phong trào cách mạng có khi giẫm chân tại 

chỗ, thậm chí thất bại nữa, không phải vì thiếu phương hướng và mục tiêu rõ ràng 

mà chủ yếu vì thiếu phương pháp cách mạng thích hợp”(4). 
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Xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết của đất nước, trên cơ sở tổng kết thực tiễn 

quá trình tìm tòi, thử nghiệm thời kỳ 1979 - 1986, tham khảo những kinh nghiệm 

thành công và không thành công của các nước trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt 

Nam chủ trương “đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để nhưng phải có bước đi, 

hình thức và cách làm phù hợp”. Ở giai đoạn đầu lấy đổi mới kinh tế làm trọng 

tâm nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết 

về vật chất và tinh thần để giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố niềm 

tin của nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các mặt khác của đời sống xã hội. Để 

đạt được mục tiêu đó, Đảng chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 

phần, nhưng không phải mọi thành phần kinh tế đều có vai trò, vị trí như nhau. 

Trong nền kinh tế nhiều thành phần ấy, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh 

tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế 

quốc dân; chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyển 

sang cơ chế thị trường nhưng không tuyệt đối hóa, coi thị trường là “liều thuốc 

vạn năng”, phải giữ vững vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước để vừa khuyến 

khích mặt tích cực, vừa hạn chế được mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, kết hợp 

hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; chủ 

trương mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo phương châm đa dạng hóa, đa 

phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhưng phải giữ vững 

nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết không chịu sự 

áp đặt những điều kiện về chính trị, kinh tế của bất cứ quốc gia hoặc tổ chức quốc 

tế nào... 

Đồng thời với đổi mới kinh tế, tiến hành từng bước đổi mới chính trị. Điều này 

không có nghĩa là chờ cho đổi mới kinh tế xong mới tiến hành đổi mới chính trị 

và lại càng không phải chỉ đổi mới kinh tế mà không tiến hành đổi mới chính trị 

như một số người lầm tưởng hoặc đã cố tình xuyên tạc. Quan điểm và tư tưởng 

chỉ đạo nhất quán của Đảng là kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với 

đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới 

chính trị. Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị chính 

là khâu then chốt trong toàn bộ quá trình đổi mới. Hai lĩnh vực này có mối quan 

hệ biện chứng tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Thực tiễn đã chứng tỏ rằng, không 

thể đổi mới kinh tế thành công trong một môi trường bất ổn về chính trị và cũng 

không thể đổi mới chính trị thành công trong khi “kinh tế đất nước đang trong tình 

trạng như một chiếc dạ dày rỗng”. Có thực mới vực được đạo. Vì thế, tập trung 

sức làm tốt đổi mới kinh tế và khi đổi mới kinh tế thành công sẽ tạo tiền đề cần 

thiết về vật chất và tinh thần để giữ vững ổn định chính trị.  
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Ngược lại, đổi mới chính trị thành công sẽ tạo ra điều kiện, môi trường và động 

lực để đổi mới kinh tế thắng lợi. 

Tuy nhiên, chính trị xưa nay vốn là lĩnh vực nhạy cảm và cực kỳ phức tạp, 

đụng chạm đến mọi mối quan hệ trong xã hội. Nói như V.I.Lê-nin, chính trị liên 

quan tới số phận của hàng triệu quần chúng. Vì vậy, đổi mới chính trị nhất thiết 

phải tiến hành từng bước, phải trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị rất nghiêm túc, 

không xới tung mọi vấn đề cùng một lúc khi chưa đủ điều kiện chín muồi, không 

cho phép xảy ra mất ổn định về chính trị dẫn tới sự rối loạn xã hội. Nếu chính trị 

không ổn định, hơn nữa lại bị rối loạn thì toàn bộ công cuộc đổi mới sẽ gặp nhiều 

khó khăn, trắc trở; khi đó chúng ta sẽ không thể thực hiện bất cứ sự đổi mới nào 

khác, mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, phản cách mạng lấn 

tới phản kích, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ mọi thành quả cách mạng mà 

Đảng, nhân dân đã phải tốn bao xương máu gây dựng được. Tuy nhiên, cũng 

không vì tính phức tạp của vấn đề mà lại chậm trễ trong đổi mới chính trị, vì sự 

chậm trễ đó sẽ cản trở đổi mới kinh tế và các lĩnh vực khác. 

Với những nhận thức và quan điểm chỉ đạo đúng đắn ấy, Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã đi những bước thận trọng và chắc chắn. Bắt đầu từ việc đổi mới tư duy 

chính trị trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại và không 

có sự đổi mới đó thì không có mọi sự đổi mới khác. Tuy nhiên, ngay từ khi khởi 

xướng sự nghiệp đổi mới, mặc dù chịu sự tác động và ảnh hưởng của nhiều luồng 

tư tưởng khác nhau, nhưng Đảng vẫn khẳng định, đổi mới tư duy không có nghĩa 

là phủ nhận những thành tựu lý luận đã đạt được, phủ nhận những quy luật phổ 

biến của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phủ nhận đường lối đúng đắn đã 

được xác định; trái lại, đó chính là sự bổ sung và phát triển những thành tựu ấy. 

Chủ trương đổi mới, kiện toàn tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống 

chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị này bằng chế độ chính trị 

khác, không phải là làm đổ vỡ các tổ chức chính trị hiện có, mà chính là để tăng 

cường sức mạnh hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức ấy và của chế độ. 

Mấu chốt trong đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta là phân định rõ chức năng, 

giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, bảo đảm cho quá trình hoạt 

động của các tổ chức này không bị trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy, một 

mặt phải đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho Đảng vừa 

là một bộ phận của hệ thống chính trị, không đứng trên, không đứng ngoài mà 

đứng trong hệ thống ấy, vừa thực hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy; 

mặt khác, phải tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước cũng như phát huy vai 

trò, tính tích cực, chủ động của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia vào quá 

trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 
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Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, ở nước ta, việc giải quyết mối quan hệ giữa 

Đảng với Nhà nước hoàn toàn không có sự đối lập giữa nâng cao vai trò lãnh đạo 

của Đảng với tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, không có sự hy sinh cái 

này cho cái kia mà chỉ có sự thống nhất làm tăng sức mạnh lẫn nhau giữa vai trò 

lãnh đạo của Đảng với vai trò quản lý của Nhà nước. Đảng chủ trương mở rộng 

dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, song, dân chủ nhất thiết phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; dân chủ 

phải có lãnh đạo. Kiên quyết xử lý mọi biểu hiện, hành động vi phạm quyền làm 

chủ của nhân dân, cũng như mưu toan lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để chống 

phá hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. 

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong bối 

cảnh phức tạp của thời cuộc lại một lần nữa chứng minh bản lĩnh chính trị của 

Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sức mạnh của Đảng. Kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam đều có 

quyền tự hào và tin tưởng chắc chắn rằng, với một Đảng đã biết nêu cao bản lĩnh 

chính trị, truyền thống độc lập, tự chủ và sáng tạo để đưa dân tộc vượt qua những 

thử thách hiểm nghèo, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thì Đảng ấy nhất 

định sẽ lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay./. 

ĐẠI TÁ, PGS, TS. NGUYỄN VĂN SỰ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc 

phòng 

-------------------------------------- 

(1), (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2010, Phần 1, tr. 14, 24 

(3) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981, t.31, tr. 435 

(4) Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, vì tự do, vì chủ nghĩa 

xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, tr. 34 

Nguồn: tapchicongsan.org.vn 
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3. TRUYỀN THỐNG 

3.1. THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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3.2. KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2020) 

Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập 

Là một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí 

Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tuyên 

bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

không chỉ là một văn bản pháp lý hiện đại, khai sinh một nước Việt Nam mới, mở 

ra một kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà 

còn khẳng định quyền con người - một giá trị phổ quát của nhân loại và quyền 

công dân đã, đang và sẽ được thực thi ở cả phương diện lý luận cũng như trong 

thực tiễn. 

Bản Tuyên ngôn Độc lập bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Pháp do VNTTX phát 

đi ngày 15/9/1945, thông báo với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam 

mới. Đây là bản tin phát sóng đầu tiên của VNTTX 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VÀ VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN 

CÔNG DÂN 

“Quyền con người là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các 

cá nhân và nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân 

phẩm, những sự được phép và tự do cơ bản của con người”. Hiểu một cách khái 

quát thì đó là “những quyền bẩm sinh, vốn có của con người mà nếu không được 

hưởng thì chúng ta sẽ không thể sống như một con người”. Với ý nghĩa đó, quyền 

con người là tự nhiên, vốn có, không do chủ thể nào ban phát; đươc̣ áp duṇg bình 

đẳng với tất cả moị người thuôc̣ moị dân tôc̣, trong mọi hoàn cảnh,  không thay 

đổi theo thời gian và không phu ̣thuôc̣ vào biên giới quốc gia, lãnh thổ hay tư cách 

cá nhân, môi trường sống của họ. 

Quyền con người “được thể hiện và bảo đảm bằng các quy định của pháp luật, 

dưới các hình thức điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, nguyên tắc pháp luật chung 

và các nguồn khác của luật quốc tế”. Quan niệm này cho thấy tính nhân đạo, nhân 

văn vì con người; đồng thời, cũng là cơ sở để con người có thể đấu tranh với những 

biểu hiện vi phạm về quyền con người ở nơi này hay nơi khác, quốc gia này hay 

quốc gia khác. 
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Gần gũi với khái niệm quyền con người, nhưng quyền công dân có nội dung 

"thu hẹp" hơn quyền con người và gắn liền với nhà nước (nhà nước pháp điển hóa 

các quyền tự nhiên của con người dưới hình thức các quyền công dân). Đó là “tập 

hợp những quyền tự nhiên được pháp luật của một nước ghi nhận và bảo đảm, 

nhưng chủ yếu dành cho những người có quốc tịch của nước đó”. Vì thế, quyền 

công dân không áp dụng chung cho tất cả các quốc gia mà là được áp dụng trong 

một quốc gia nhất định; và đi lền cùng đó là các quốc gia khác nhau có hệ thống 

quyền công dân khác nhau. 

Thực tế, quyền công dân chỉ là những quyền con người đươc̣ các nhà nước 

thừa nhâṇ, áp duṇg cho riêng công dân của mình; thể hiện vị thế của mỗi cá nhân 

trong quan hệ với quốc gia mà cá nhân đó là công dân và có nội hàm hẹp hơn so 

với quyền con người; đồng thời, chỉ được áp dụng trong lãnh thổ quốc gia và có 

thể bị thay đổi theo thời gian. 

Về bản chất, cả quyền con người và quyền công dân đều là những gì mà một 

cá nhân con người được phép làm và được thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ bởi các 

chủ thể khác; đều biểu thị mối quan hệ của cá nhân con người với cộng đồng nhân 

loại (quyền con người) và với quốc gia nơi mà người đó có quốc tịch (quyền công 

dân); đều xoay quanh một chủ thể chung (của quyền), đó chính là con người và 

một chủ thể chung (có nghĩa vụ) chính là là cộng đồng nhân loại mà thể chế chính 

trị - pháp lý trung tâm là nhà nước. 

Lịch sử nhân loại kể từ khi xã hội có sự phân chia giai cấp và nhà nước, có 

bóc lột và bị bóc lột, có áp bức và bị áp bức thì cũng đã có những cuộc đấu tranh 

cho quyền tự do, bình đẳng của con người và công bằng trong xã hội. Tư tưởng về 

giải phóng con người, thực hiện quyền con người được hình thành và phát triển 

qua các giai đoạn lịch sử của nhân loại, gắn liền với từng quốc gia, dân tộc. Đấu 

tranh cho quyền con người luôn là tâm điểm của các cuộc đấu tranh dân tộc, giai 

cấp; gắn liền với các cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc, giai cấp, con người và 

diễn ra trên mọi phương diện chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội… 

Chủ nghĩa Mác - Lênin khi bàn về quyền con người đã thể hiện rõ sự thống 

nhất trong tư tưởng của các ông về con người và về quyền của con người; về tự 

do và dân chủ; về con đường đấu tranh để giải phóng con người và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội. Con người theo C.Mác “là tổng hòa những quan hệ xã hội” 

và “tự do là cái vốn có của con người đến mức mà ngay cả những kẻ thù của tự 

do; cũng thực hiện tự do, trong khi chống lại việc thực hiện đó, chúng muốn chiếm 

lấy, với tư cách là vật trang sức quý giá nhất, cái mà họ đã bác bỏ, với tư cách là 

vật trang sức của bản tính loài người”… Hơn nữa, “cái quan niệm cho rằng tất cả  
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mọi người,với tư cách là con người, đều có một cais gì chung, rằng trong phạm vi 

cái chung đó mọi người đều bình đẳng, dĩ nhiên là một quan niệm rất cũ rồi”, bởi 

rằng, con người là sản phẩm của xã hội, của những quan hệ xã hội mà xã hội thì 

luôn vận động, cho nên con người và quyền con người cũng thay đổi, phù hợp với 

điều kiện và hoàn cảnh. 

Nói thế để thấy rằng, quyền tự do và bình đẳng là quyền cốt lõi nhất của con 

người, nhưng các quyền đó không thể và không được thực thi trong một xã 

hội/quốc gia/dân tộc đang bất bình đẳng - đang chịu sự bất bình đẳng - đang bị 

thống trị bởi một quốc gia khác. Nói thế cũng để thấy rằng, Hồ Chí Minh sinh ra 

và lớn lên khi đất nước đang đắm chìm trong đêm trường nô lệ dưới ách thống trị 

tàn bạo của thực dân Pháp; khi mà ở nơi đó, mọi quyền sống của con người và 

quyền dân tộc đều không được thực thi, nên Người nhận thức sâu sắc rằng, ở nơi 

đó những người dân bị mất nước không có quyền con người và càng không có 

quyền công dân. 

Yêu nước và thương dân, nguyện vọng thiết tha của Hồ Chí Minh là: "Tự do 

cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy 

là tất cả những điều tôi hiểu" và “Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi 

được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”. Vì thế, Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc ra đi 

tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân mình khỏi ách 

thống trị của chủ nghĩa thực dân. 

Trong hành trình bôn ba, trải nghiệm và khảo cứu tình hình, đời sống chính trị 

của các quốc gia ở nhiều châu lục, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng, quyền 

con người nói chung, quyền công dân nói riêng và quyền tự quyết của mỗi dân tộc 

chỉ có thể có được/được thực thi khi đất nước được độc lập, tự do, khi người dân 

là chủ/được làm chủ. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, quyền con người, 

quyền công dân và quyền dân tộc chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua  một 

cuộc "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng 

sản"; trong đó, về phương diện xã hội thì: "a) Dân chúng được tự do tổ chức. b) 

Nam nữ bình quyền,v.v.. c) Phổ thông giáo dục theo công nông hóa"; về phương 

diện chính trị thì: a) Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. b) Làm 

cho nước Nam được hoàn toàn độc lập…;  về phương diện kinh tế thì: "a) Thủ tiêu 

hết các thứ quốc trái…c) Thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công 

chia cho dân cày nghèo…f) Thi hành luật ngày làm 8 giờ". 
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 Xuất phát từ điều kiện cụ thể của đất nước và kế thừa có chọn lọc những nội 

dung hợp lý của tư tưởng nhân quyền hiện đại, tiến bộ của nhân loại, đặc biệt là 

vận dụng sáng tạo tư tưởng giải phóng con người, giải phóng xã hội của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, những nội dung quan trọng nêu trên được khẳng định trong Chánh 

cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chính Hồ Chí Minh và Đảng 

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam kiên cường đấu tranh và giành 

lại bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. 

Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh soạn thảo và tuyên bố ngày 2/9/1945 

trước toàn dân và thế giới không chỉ tuyên bố sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, khẳng định tính hợp pháp của nước đó và Chính phủ lâm thời do 

Người đứng đầu mà còn mang một giá trị đặc biệt khi diễn ra đúng thời điểm chiến 

tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc. 

Có thể thấy, quyền con người, quyền công dân, mối quan hệ giữa quyền con 

người và quyền công dân Hồ Chí Minh đã nêu ra/thể hiện trong Tuyên ngôn độc 

lập năm 1945 không chỉ được thực thi tại Việt Nam mà còn ngày càng được điều 

chỉnh, bổ sung, mở rộng, quy định rõ ràng và hoàn thiện hơn trong các bản Hiến 

pháp; trong chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước. 

Trong thực tế, thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và thực thi các công ước quốc tế 

về quyền con người mà Việt Nam đã gia nhập, ký kết, Việt Nam đã bổ sung, sửa 

đổi và ban hành nhiều văn bản luật, pháp lệnh liên quan đến quyền con người, 

quyền công dân, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Trong đó, phải kể đến Luật 

đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014, Luật trưng cầu dân ý 2015, Luật quy hoạch 

2017, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Luật tiếp cận thông tin 2018… 

Có thể nói, 75 năm trôi qua kể từ khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

nỗ lực để hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền công 

dân; từng bước chế định, hoàn thiện, xác định và quy định rõ ràng hơn về quyền 

con người và quyền công dân. Việc thực thi 2 quyền này ở Việt Nam chính là 

nhằm để mỗi người dân/công dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng tốt hơn 

quyền con người, quyền công dân gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ, phát triển 

đất nước, nhất là trong 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Minh chứng 

sinh động này cũng cho thấy, không chỉ dừng chỉ ở đó mà Việt Nam còn đóng góp 

tích cực vào hoạt động của Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng 

Kinh tế - xã hội, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

nhiệm kỳ 2020-2021,v.v.. và là thành viên có trách nhiệm với Liên hợp quốc để 

hiện thực hóa quyền con người, quyền công dân trong cộng đồng các quốc gia trên 

thế giới./.       Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương 
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3.3. NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 23-9-1945 

Sau khi giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ phải cùng lúc đối 

mặt với hàng chục phe phái chống phá ở trong nước và hơn 300.000 quân nước 

ngoài chiếm đóng từ Bắc tới Nam. Tại hội nghị toàn quốc tháng 8/1945, Đảng đã 

vạch rõ: quân Đồng Minh sắp vào nước ta và thực dân Pháp đang âm mưu khôi 

phục lại địa vị thống trị của mình ở Đông Dương. 

Sau khi giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ phải cùng lúc đối 

mặt với hàng chục phe phái chống phá ở trong nước và hơn 300.000 quân nước 

ngoài chiếm đóng từ Bắc tới Nam. Tại hội nghị toàn quốc tháng 8/1945, Đảng đã 

vạch rõ: quân Đồng Minh sắp vào nước ta và thực dân Pháp đang âm mưu khôi 

phục lại địa vị thống trị của mình ở Đông Dương. 

Khi nước Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng và phát xít Nhật tràn vào Đông 

Dương, chính phủ lâm thời do tướng Ch. de Gaulle đứng đầu phải lưu vong ở châu 

Phi, nhưng vẫn không từ bỏ tham vọng tái chiếm Đông Dương. Ngay khi nghe tin 

Nhật đầu hàng quân Đồng Minh, tướng Ch. de Gaulle đã chỉ thị cho Cao ủy Pháp 

tại Đông Dương là đô đốc Thierry d’ Argenlieu thực hiện sứ mệnh “Lập lại chủ 

quyền của Pháp trên các lãnh thổ của Liên bang Đông Dương” nhằm hiện thực 

hóa tham vọng của mình. 

Để tái chiếm Đông Dương, Pháp phải cần đến sự giúp đỡ của Mỹ. Còn Chính 

phủ Mỹ cho rằng “Một chính phủ ở Đông Dương bị Việt Minh thống trị có thể có 

hại cho quyền lợi của Mỹ” và chủ trương “Loại trừ càng xa càng tốt ảnh hưởng 

của cộng sản ở Đông Dương”. Mặt khác, Mỹ muốn lôi kéo Pháp về phe mình để 

chống lại ảnh hưởng của Liên Xô nói riêng và phe XHCN ở châu Âu. Chính vì 

vậy, Tổng thống Mỹ đã chấp nhận “Trong mọi trường hợp, đối với Đông Dương, 

chính phủ của tôi không chống lại việc chính quyền và quân đội Pháp quay trở lại 

xứ ấy” và đồng ý cho Pháp vay dài hạn 650 triệu đôla, ngoài ra Mỹ còn viện trợ 

vũ khí và cho tàu chở quân Pháp sang Đông Dương. 

Trong khi đó, nước Anh - một nước có nhiều thuộc địa ở châu Á cũng chủ 

trương “giữ nguyên trạng”, thuộc địa của đế quốc nào trả lại cho đế quốc đó. Do 

đó, ngày 24/8/1945, Anh ký với Pháp hiệp ước công nhận chủ quyền của Pháp ở 

Đông Dương. Ngày 6/9/1945, những người lính Anh đầu tiên đến Sài Gòn theo 

quy định của Hội nghị Potsdam. Việc đầu tiên là muốn chuyển giao Nam bộ Phủ 

(tức trụ sở Ủy ban) cho họ, tuy nhiên Ủy ban Nhân dân Nam bộ đã phản đối và 

yêu cầu Phái bộ Anh đóng ở Dinh Toàn quyền cũ. 
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Ngày 11/9, tướng Anh là Gracey đến Sài Gòn. Tuy Hội nghị Postdam chỉ 

giao cho Phái bộ quân sự Anh nhiệm vụ giải giới và hồi hương quân Nhật, nhưng 

tướng Gracey lại đưa ra một loạt biện pháp nhằm giúp Pháp tái chiếm Nam bộ 

như: yêu cầu phía ta giải tán các đội tự vệ; ngăn cấm người dân tham gia các 

hoạt động ủng hộ chính quyền cách mạng... Phái bộ quân sự Anh còn trang bị vũ 

khí cho trên 1.400 lính Pháp bị quân Nhật bắt giữ trước đó. 

Nhận thấy dã tâm của Pháp và sự câu kết của Anh - Mỹ, Xứ ủy và Ủy ban 

Nhân dân Nam bộ một mặt, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm tỏ rõ thiện 

chí hòa bình để tranh thủ thời gian củng cố lực lượng về mọi mặt, đồng thời tích 

cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sắp tới. Ủy ban Kháng chiến Nam bộ và Ủy 

ban Kháng chiến Sài Sòn được thành lập và hoạt động bí mật. So sánh thế và lực 

giữa ta và địch, các ủy ban kháng chiến quyết định dùng chiến thuật “trong đánh 

ngoài vây”, bên trong có nhiệm vụ tiêu hao, tiêu diệt, phá hủy các cơ sở, phương 

tiện vật chất của địch. Đơn vị mặt trận ngoại thành chia nhau trấn giữ vị trí các 

cầu, bao vây cô lập địch trong nội thành, không cho chúng ra ngoài ngoại thành 

và các tỉnh lân cận. Đồng thời di tản người già, trẻ em về nông thôn, các cơ quan 

bí mật chuyển hồ sơ, máy móc ra ngoại thành. 

Chiều 22/9/1945, lợi dụng lệnh giới nghiêm, quân Pháp gồm tù binh và số 

mới đến được trang bị vũ khí đã nổ súng vào trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam bộ, 

bưu điện, đài phát thanh.... Các đơn vị vũ trang ở Nam bộ đã anh dũng đánh trả 

trong cuộc đụng đầu với quân xâm lược. Giữa lúc tiếng súng đang nổ ran tại 

nhiều nơi trong thành phố, sáng ngày 23/9/1945, Xứ uỷ, Ủy ban Nhân dân và Ủy 

ban Kháng chiến Nam bộ triệu tập cuộc họp tại nhà 629 đường Cây Mai (nay là 

đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP Hồ Chí Minh), thông qua “Lời kêu gọi của Ủy 

ban Kháng chiến Nam bộ” do ông Trần Văn Giàu soạn trong đêm. Ủy ban Kháng 

chiến Nam bộ xác định: “Từ giây phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là 

tiêu diệt giăc Pháp và tay sai của chúng”. Ủy ban Nhân dân Nam bộ cũng ra lời 

kêu gọi “Toàn dân hãy đoàn kết bảo vệ quốc gia”. Chính phủ Lâm thời nước 

Việt Nam DCCH ra huấn lệnh “Đồng bào phải kiên quyết, phải giữ vững sự tin 

tưởng ở tương lai và lập tức thi hành triệt để những lời thề quả quyết trong Ngày 

Độc lập”. 
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Giữ vững lời thề “độc lập hay là chết”, Sài Gòn nói riêng và Nam bộ nói chung 

bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ 2 chỉ sau 28 ngày đêm 

chuẩn bị. Ngày 23/9/1945 đã đi vào lịch sử là ngày Nam bộ kháng chiến, mở đầu 

cho 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 20 năm kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ, xứng đáng với danh hiệu “thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh khen tặng. 

Nguồn: baotanglichsu.vn 
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4. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 

THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI 

HÓA 

QUAN TÂM, CHĂM LO CHO THẾ HỆ TRẺ 

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, trong những năm qua, các 

cấp Đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ 

chức nhiều hoạt động chăm lo, giáo dục cho thanh niên về mọi mặt. 

ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN 

Theo thống kê, tổng số thanh niên trên địa bàn tỉnh là 244.819 người (chiếm 

37% dân số và trên 40% lực lượng lao động). Đa số ĐVTN sống bằng nghề nông 

nghiệp nên nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế rất bức thiết. Nhận thức rõ điều này, 

các cơ sở Đoàn đã chủ động tạo điều kiện cho 6.380 thanh niên tiếp cận vốn ưu 

đãi của Ngân hàng CSXH với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng để phát triển sản xuất, 

kinh doanh. 

Từ năm 2011 đến nay, 100% thanh niên LLVT, công chức, viên chức, HS-SV 

và 85% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được học Nghị 

quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời 

sống, học tập và việc làm; 70% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức 

về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản; trên 80% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh 

niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Đơn cử như trường hợp gia đình anh Phạm Văn Giáo (SN 1988, ấp Phước 

Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đã được hỗ trợ vay vốn. Anh cho biết, 

trước đây gia đình anh chỉ trồng xen canh các loại cây hoa màu cho giá trị kinh tế 

thấp nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2016, qua sự giới thiệu của Xã 

Đoàn Hòa Hiệp, anh được Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện cho vay 25 triệu 

đồng. Gia đình dùng số tiền trên đầu tư cải tạo 1.000m2 đất, mua lưới, tre về dựng 

giàn và bạt phủ gốc để trồng khổ qua và dưa leo. 

Ngoài học hỏi kỹ thuật từ sách báo, internet, anh còn cất công đi nhiều nơi để 

tham quan, học tập cách trồng và chăm sóc cây khổ qua và dưa leo. Nhờ đó, mà 

sau 2 năm triển khai, anh Giáo đã nắm vững kỹ thuật trồng, năng suất mùa sau cao 

hơn mùa trước. Thấy thu hoạch từ khổ qua, dưa leo cao, đầu năm 2017, anh Giáo 

quyết định mở rộng diện tích lên 2.000m2. 
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Đến nay, vườn khổ qua và dưa leo của anh Giáo cho thu nhập trên 200 triệu 

đồng/năm, giải quyết việc làm cho 3 lao động thời vụ với mức thu nhập 250 ngàn 

đồng/người/ngày. 

Nhận thấy nhiều ĐVTN trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn trong quá trình 

xây dựng các mô hình kinh tế do thiếu kỹ năng, kiến thức, từ đầu năm 2011 đến 

nay, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Hội 

Nông dân các cấp, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên nông thôn (Sở NN-

PTNT) tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao KH-KT, dạy nghề cho gần 

6.000 lượt ĐVTN. Nhờ tham gia lớp tập huấn “Những kiến thức cơ bản giúp 

ĐVTN vươn lên làm giàu bằng nghề nông” do Huyện Đoàn Đất Đỏ phối hợp với 

Hội Nông dân huyện tổ chức, đầu năm 2016, anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1992, ấp 

Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) mạnh dạn đầu tư 70 triệu đồng để chuyển 

đổi sang mô hình trồng quýt và mít. Trước khi trồng, anh Toàn đã đầu tư san ủi 

mặt bằng, bón phân hữu cơ, đồng thời chú trọng chọn giống, xử lý mầm bệnh 

trong đất trước khi trồng quýt… Song song đó, anh còn đầu tư chuồng nuôi 50 

con dê để tranh thủ nguồn thức ăn từ lá cây. Hiện mô hình trồng quýt, mít kết hợp 

nuôi dê của anh Toàn cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. 

Ngoài ra, thực hiện phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”, Tỉnh 

Đoàn cũng đã xây dựng mô hình “Rửa xe, dán decal giúp đỡ tạo việc làm cho 10 

thanh niên nông thôn” xã Kim Long, huyện Châu Đức, với tổng kinh phí 110 triệu 

đồng; đăng tải về nhu cầu nghề nghiệp, việc làm trên website 

www.vieclamthanhnienbariavungtau.vn; phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ 

năng về tư vấn và giới thiệu việc làm, 4 lớp khởi sự DN cho hơn 1.435 cán bộ 

Đoàn các xã, thị trấn; hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 27.214 thanh niên; 

dạy nghề cho 5.771 thanh niên. Trung bình mỗi năm, các ban, ngành, đoàn thể, 

địa phương trong tỉnh giải quyết việc làm cho ít nhất 5.000-6.000 thanh niên, trên 

80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm, giảm thiểu tỷ lệ thất 

nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 4% và tỷ lệ thiếu việc làm của thanh 

niên nông thôn xuống dưới 6%. 

NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT 

Nhằm thể hiện vai trò người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của thanh niên, các cấp Đoàn đã chỉ đạo cơ sở Đoàn thành lập 82 CLB “Thắp sáng 

niềm tin” với sự tham gia của hơn 500 ĐVTN nhằm nắm bắt tình hình, tiếp cận, 

giáo dục những đối tượng có biểu hiện lệch lạc về lối sống, có nguy cơ làm trái 

pháp luật. Qua đó góp phần phòng, chống vi phạm pháp luật trong ĐVTN. 
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Sinh ra trong gia đình khá giả ở TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, cuộc sống 

của anh Nguyễn Xuân Đ. tưởng chừng như sẽ êm đẹp nếu không xảy ra trường 

hợp cha mẹ ly hôn năm anh tròn 16 tuổi. Từ đó, anh Đ. bắt đầu sống buông thả, 

thường xuyên tụ tập bạn bè chơi bời hư hỏng và tìm đến ma túy để “giải sầu”. 

Nắm được thông tin về anh Đ., Công an TT.Phước Bửu đã phối hợp với Đoàn 

Thanh niên cử các ĐVTN thường xuyên đến gặp gỡ, động viên và tìm cách giúp 

anh Đ. từ bỏ ma túy. 

“18 tháng có thể là ngắn đối với người bình thường, nhưng với những người 

sống trong trại cai nghiện, đó là chuỗi ngày tăm tối nhất và là khoảng lặng để tôi 

suy nghĩ, nhìn lại sai lầm do chính mình gây ra”, anh Đ. chia sẻ. Sau khi cai nghiện 

thành công, tái hòa nhập cộng đồng vào đầu năm 2018, anh Đ. vẫn được các 

ĐVTN sát cánh trong cuộc sống và công việc. Cũng nhờ sự động viên của các bạn 

trẻ, anh Đ. mạnh dạn tham gia vào phong trào Đoàn, Hội tại địa phương. Anh 

cũng là người đã cung cấp thông tin giúp lực lượng an ninh, dân quân tự vệ địa 

phương phát hiện nhiều đối tượng gây rối ANTT và sử dụng ma túy. 

Cùng với đó, hằng năm, Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Trại giam Xuyên Mộc 

(Tổng cục VIII, Bộ Công an) tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng niềm tin 

hoàn lương” nhằm giao lưu, chia sẻ với các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, 

qua đó giúp các phạm nhân tự tin hơn, tránh mặc cảm với quá khứ để yên tâm cải 

tạo tốt, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và làm lại cuộc đời. Sau mỗi đợt đặc xá, 

Công an tỉnh đều gửi danh sách các phạm nhân ở độ tuổi thanh niên mãn hạn tù ở 

Trại giam cho Tỉnh Đoàn để phân công các cơ sở Đoàn, Hội lên kế hoạch giúp đỡ 

số đối tượng này. Nhờ đó mà từ năm 2014 đến nay, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã 

phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương quản lý, giáo dục, cảm hóa 1.014 

đối tượng trong diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tuyên truyền, phổ biến cho ĐVTN các văn bản 

pháp luật mới, các quy định pháp luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của thanh niên như: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Công an nhân 

dân, Luật đặc xá, Luật chăn nuôi, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, 

chống tham nhũng, Luật Lao động, Luật Thanh niên, Luật cư trú, Luật nghĩa vụ 

quân sự, Luật An ninh mạng... 
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Theo anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn, nhằm thực hiện tốt các chính sách, 

pháp luật cho thanh niên, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tổ 

chức thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng, tập huấn cho thanh niên kiến thức 

về trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều 

kiện khí hậu, thổ nhưỡng của mỗi vùng; nhân rộng các mô hình thanh niên làm ăn 

có hiệu quả để thanh niên học tập, áp dụng vào phát triển kinh tế - xã hội. 

“Để ĐVTN hiểu biết hơn về pháp luật, hạn chế tình trạng sống buông thả 

không có ý chí phấn đấu, các cơ sở Đoàn địa phương sẽ tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; triển khai xây dựng và nhân rộng 

các mô hình, CLB, đội, nhóm phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 

thanh, thiếu niên; vận động, khuyến khích ĐVTN tham gia Đội thanh niên xung 

kích, tham gia tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên 

địa bàn”, anh Lê Văn Minh nhấn mạnh. 
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5. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 9/2020 
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5. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 9/2020 

Sáng 9/8, 40 ĐVTN của Tỉnh đoàn tiếp tục ra quân chiến dịch Mùa hè Xanh, Hoa 

phượng Đỏ tại 2 địa điểm: Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Học tập cộng đồng xã Tân 

Hòa (TX.Phú Mỹ) và Trường TH Long Mỹ (huyện Đất Đỏ). Tại hai điểm trên, các 

ĐVTN tổ chức sửa chữa, sơn lại các thiết bị vui chơi ngoài trời của trẻ em, như: cầu 

tuột, xích đu, bập bênh, dụng cụ trò chơi vận động. Riêng tại Trường TH Long Mỹ, 

ĐVTN đã lắp mới cầu tuột và bập bênh cho các em.  

Từ ngày 08/8/2020 - 10/8/2020, Tỉnh đoàn đã bố trí 21 đội “Tiếp sức mùa thi” cấp 

trường, 8 đội cấp huyện, thị, thành phố và 1 đội cấp tỉnh với tổng số 150 tình nguyện 

viên nhằm tiếp sức cho thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp TPHT năm nay. Tỉnh Đoàn 

đã chuẩn bị 17.688 chai nước suối, 11.000 hộp sữa và nước ngọt, hơn 15.000 khẩu 

trang, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay hỗ trợ TS và  người nhà trong thời gian diễn 

ra kỳ thi. Không chỉ vậy, Tỉnh Đoàn còn thiết lập kênh hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi 

bằng số điện thoại đường dây nóng, tài khoản Zalo… để thí sinh đăng ký thông tin 

cần hỗ trợ hoặc liên hệ khi cần giúp đỡ. 

Ngày 15/8, đoàn viên thanh niên các địa phương đã ra quân “Ngày thứ Bảy tình 

nguyện” với các phần việc cụ thể như: hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách; cài 

đặt ứng dụng Bluezone, tặng khẩu trang y tế cho người lao động; đồng thời tuyên 

truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 29/8, tại 

TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Hội LHTN Việt Nam tỉnh BR-VT tổ chức lễ ra 

quân “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 2 năm 2020, với sự tham dự của 40 

thanh niên, hội viên. Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do Trung ương 

Hội LHTN Việt Nam tổ chức theo các đợt thi đua cao điểm gắn với dịp kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2021 tại 63 tỉnh, thành phố 

trên cả nước. Người tham gia có thể đi hoặc chạy bộ và sử dụng ứng dụng strava để 

tích lũy số km. Với mỗi km, Ngân hàng Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng để xây 

dựng 16 công trình trên. 

Tỉnh đoàn phối hợp với Green Trips (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hoạt động tình 

nguyện mang tên) “Bức họa ven biển” thực hiện tại bờ kè Phước Hải. Hơn 150 lượt 

ĐVTN, lực lượng vũ trang, người dân cùng tham gia vẽ tranh dọc bờ kè dài hơn 1km 

của bờ biển Phước Hải. Với 4 chủ đề: Bức tranh lá cờ đỏ sao vàng, Minions Streets 

(tạm dịch: Đường phố Minions), thị trấn Phước Hải và sinh vật biển, “Bức họa ven 

biển” tạo cảnh quan sạch đẹp cho bờ kè Phước Hải, tạo điểm nhấn để thu hút các bạn 

trẻ, người yêu du lịch tới check-in, chụp hình lưu niệm. Qua đó quảng bá du lịch biển 

Phước Hải, đồng thời tuyên truyền tới người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ 

môi trường biển, nói không với túi nilon, rác thải nhựa. 
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6. THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2020 

Bước sang tháng 09 năm 2020, nhiều quy định pháp luật mới sẽ chính thức có 

hiệu lực. Có thể kể đến như tăng mạnh mức phạt với người ngoại tình; Đăng ký 

khai sinh muộn cho con không còn bị phạt; “Trạm thu giá” lại trở về tên “trạm thu 

phí”... 

Tăng mạnh mức phạt với người ngoại tình 

Tại Nghị định 82 có hiệu lực từ ngày 01/9, Chính phủ quy định vi phạm một 

trong các hành vi sau sẽ phạt từ 03 - 05 triệu đồng: 

Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc 

chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang 

có vợ; 

Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; 

Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà 

mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; 

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi 

với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng 

của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng… 

Trong khi đó, tại Nghị định 110 trước đây các hành vi nêu trên chỉ bị phạt từ 

01 - 03 triệu đồng. 

Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt 

Đây cũng là một nội dung đáng chú ý khác tại Nghị định 82. 

Theo đó, trước đây, bố, mẹ đăng ký khai sinh cho con không đúng thời hạn 

quy định (tức là trong vòng 60 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra) sẽ bị phạt cảnh 

cáo. 

Tuy nhiên, theo Nghị định 82 có hiệu lực vào đầu tháng 09 thì quy định này 

đã bị bãi bỏ. 

Ngoài ra, Nghị định 82 cũng tăng mạnh mức phạt đối với các vi phạm về đăng 

ký khai sinh như: 

 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-110-2013-nd-cp-chinh-phu-81524-d1.html
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Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ đã được cấp để làm thủ tục 

đăng ký khai sinh: phạt từ 01 - 03 triệu đồng; 

Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài liệu sai 

sự thật về nội dung khai sinh; sử dụng giấy tờ của người khác để đăng ký khai 

sinh: phạt từ 03 - 05 triệu đồng.  

Quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên 

Tại Nghị định 84 cũng có hiệu lực từ ngày 01/09/2020, Chính phủ đã có hướng 

dẫn mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp. 

Cụ thể, giáo viên mầm non, giáo viên các cấp phổ thông, trường chuyên biệt 

được nghỉ hè 08 tuần bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. 

Giáo viên trường trung cấp và giảng viên cao đẳng được nghỉ hè 06 tuần gồm 

cả nghỉ phép hằng năm. 

Riêng trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc 

cấp bách, thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm 

quyền. 

Bảo vệ vị trí công tác cán bộ, công chức là người tố cáo 

Theo Thông tư 03 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 05/9/2020, cán bộ, công 

chức, viên chức là người tố cáo sẽ được bảo vệ vị trí công tác. 

Cụ thể, sẽ không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 

trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không 

liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

Đồng thời, không thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị 

trí việc làm, phân công công việc khác với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên 

chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp: 

Được sự đồng ý của người đó                                       

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; 

Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

 

 

http://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-84-2020-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-186987-d1.html
http://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-3-2020-tt-bnv-bien-phap-bao-ve-vi-tri-cong-tac-nguoi-to-cao-la-can-bo-cong-chuc-187091-d1.html
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Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá 800.000 đồng/người/lần 

Nội dung này được quy định tại Nghị định 88 có hiệu lực từ ngày 15/9/2020. 

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí khám 

bệnh nghề nghiệp, tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người 

lao động khám, sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800.000 

đồng/người/lần khám. 

(Theo quy định cũ, mức hỗ trợ vẫn bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp 

theo quy định sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 1/3 mức lương 

cơ sở/người/lần khám). 

“Trạm thu giá” lại trở về tên “trạm thu phí” 

Trước đây, năm 2010, tại Thông tư 05, Bộ Giao thông Vận tải đã đặt tên cho 

nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ là trạm thu 

phí đường bộ. 

Năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải lại ban hành ra Thông tư 49, thay thế Thông 

tư 05. Trong đó đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá. 

Từ ngày 15/9/2020, Thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải sẽ có hiệu lực, 

thay thế cho Thông tư 49 nêu trên. Theo quy định của Thông tư này, trạm thu giá 

sẽ được trở về với cái tên ban đầu của nó, là trạm thu phí. 

Cũng theo Thông tư này, trước khi thành lập trạm thu phí phải công khai vị 

trí... đặt trạm. 

Trong suốt quá trình thu, đơn vị thu phải công khai các thông tin trên biển báo 

điện tử thông tin về tổng thời gian được thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, thời 

điểm bắt đầu thu, doanh thu tháng trước của trạm thu phí số điện thoại để tiếp nhận 

thông tin phản ánh…. 

 

http://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-88-2020-nd-cp-huong-dan-ve-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-187696-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-05-2010-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-50081-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-49-2016-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-112078-d1.html
http://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-15-2020-tt-bgtvt-hoat-dong-tram-thu-phi-dich-vu-su-dung-duong-bo-187945-d1.html
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7. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2020: 

Tăng cường tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của 

Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng công tác lấy ý kiến đóng góp của đoàn 

viên, thanh niên, đảng viên trẻ đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng 

bộ tỉnh gắn với thông tin kết quả Đại hội. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII bằng các hoạt động ý 

nghĩa. 

Phát động Giải Báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I, năm 2020. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết 

ngày 10/10/2020. 

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền, cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 lồng ghép với các 

loại dịch bệnh dễ bùng phát như: sốt xuất huyết, bệnh bạch hầu, tay chân miệng,...  

nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng; tăng cường thông tin về các hoạt động 

của các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, khẳng định các biện pháp kiểm 

soát y tế đang được triển khai tại cơ sở cách ly tập trung đảm bảo đúng theo quy 

định phòng chống dịch bệnh của Bộ y tế, giúp các tầng lớp nhân dân an tâm về 

công tác phòng, chống dịch bệnh đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, lồng ghép 

phản ánh sự đồng thuận và tích cực tham gia các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, cùng chung 

tay vượt qua khó khăn. 

Tổ chức 100% Đoàn cấp huyện tăng cường triển khai các bài học lý luận chính 

trị; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên năm 2020; Giải pháp xây dựng giá 

trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Cung cấp kiến thức về bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 

hình mới. 

Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã 

hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên 

báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

Tổ Biên tập 

 


