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1. Những mẩu chuyện về Bác 

 

TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI CHIẾN SĨ 

 

Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường 

dành cho anh em sự chăm lo săn sóc ân tình, chu đáo nhất. 

Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác 

đem tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi 

cho các chiến sĩ. 

Bác thường nói: "Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!". "Chiến sĩ còn 

rách rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi"'. 

Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã kém, thần 

kinh tuổi già cũng suy nhược, dễ bị toát mồ hôi, ướt đầm, có ngày phải thay mấy lần 

quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy điều hòa 

nhiệt độ. Bác bảo: mùi nó hôi lắm, Bác không chịu được! (Bác không dùng nên nói 

vậy thôi, chứ máy đã có nút xả thơm). 

Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ: 

- Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba 

Đình thì chịu sao được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu 

xem thế nào, về cho Bác biết. 

Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một tổ súng máy 14 ly 5. Ụ cát sơ 

sài, nếu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm. 

Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ hỏi: 

- Các đồng chí có nước ngọt uống không? 

- Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt! 

Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng chí Văn Tiến 

Dũng: 

- Sao các chú không lo đủ nước uống cho các chiến sĩ trực phòng không? Nghe 

nói ụ súng trên nóc hội trường Ba Đình rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để đảm bảo 

an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu! 

Sau đó Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm 

của Bác còn bao nhiêu. 

Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao nhất nước, nhưng hàng tháng 

cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí cho sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông gà, đều ghi vào 

lương cả. 

Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, 

có năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết 
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kiệm của Bác. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết 

kiệm. Đến dịp tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung quanh 

Bác, mua lợn để đón xuân. 

Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo: 

- Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc đó là một món tiền rất lớn, 

tương đương với khoảng 60 lạng vàng). 

Bác bảo: 

- Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ Tổng tham mưu và nói: đó là quà của Bác 

tặng để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không phải chỉ 

cho những chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả các chiến sĩ đang trực chiến trên mâm 

pháo ở khắp miền Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa phương nào có bộ 

đội phòng không trực chiến góp sức vào cùng lo! 

Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân báo cáo lại cho Văn phòng Phủ 

Chủ tịch biết: số tiền của Bác đủ mua nước uống cho bộ đội phòng không, không 

quân được một tuần! 

Trần Đức Hiện (ghi lời kể của đồng chí Vũ Kỳ) 

Nguồn: Sách Một số lời dạy và mẩu chuyện về  

tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

 

 

 
 

Những ngày đáng nhớ trong tháng 11 
 

- 09/11/2013: Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam. 

- 18/11/1930: Ngày thành lập Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam. 

- 20/11/1958: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- 23/11/1945: Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. 

- 23/11/1946: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam. 

- 23/11/1940: Kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. 

- 24/1: Kỷ niệm Ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ (2006) và bạo lực 

gia đình (1994). 

- 28/11/1820: Ngày sinh Ph. Ăng-ghen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười 

Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/1967), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Cách mạng 

Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” cho Báo 

Pravđa (Liên Xô cũ), Người không những khẳng định ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời 

đại của cuộc cách mạng này mà còn chỉ ra những vấn đề cơ bản của cách mạng xã hội 

chủ nghĩa. 

 
Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn đang và mãi là sự cổ vũ nhân loại tiến lên chủ nghĩa  

xã hội. (Ảnh tư liệu) 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh có những đánh giá, nhận định khách quan, toàn diện về 

cách mạng Tháng Mười Nga và ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại của cách mạng 

Tháng Mười Nga, cụ thể là: 

Một là, về tính chất của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga. Trong 

lịch sử loài người đã diễn ra những cuộc cách mạng xã hội khác nhau. Cách mạng xã 

hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng xã hội do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm thực 

hiện sứ mệnh lịch sử là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, 

giải phóng con người khỏi sự bóc lột, áp bức và bất công, xây dựng thành công chủ 

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. 

Tính chất của một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là yếu tố cơ bản để phân 

biệt các cuộc cách mạng khác nhau trong lịch sử. Cơ sở để xác định tính chất của một 

cuộc cách mạng xã hội là từ nhiệm vụ giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga mang tính chất toàn diện, triệt để, gay 

go, quyết liệt, phức tạp và lâu dài; mang tính nhân dân; tính quốc tế sâu sắc. Về vấn 

đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi đầu 

NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 

THÀNH CÔNG 
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tiên của chủ nghĩa Mác và học thuyết Lênin ở một nước lớn là Liên Xô, rộng một 

phần sáu thế giới. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, của nhân dân 

lao động và các dân tộc bị áp bức do giai cấp công nhân và đội tiền phong của họ là 

Đảng bônsêvích lãnh đạo”. 

Hai là, về mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga. Theo Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, đây là cuộc cách mạng thực hiện mục tiêu rất cao cả là giải phóng 

giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại và giải phóng con người thoát khỏi 

áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội mới không còn sự phân chia giai cấp và thực hiện 

các mục tiêu của thời đại: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người 

đánh giá: “Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản từ chỗ chỉ là một ước mơ cao đẹp 

của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã trở thành một hiện thực trong 

xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động 

cách mạng, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. 

Như vậy, mục tiêu trước mắt của cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và của 

cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga nói riêng là giành chính quyền về tay 

giai cấp công nhân và nhân dân lao động, để từng bước cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 

hội mới để tiến đến mục tiêu lâu dài đó là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ 

nghĩa cộng sản văn minh trên phạm vi từng nước và toàn thế giới. Mục tiêu đó phản 

ánh tập trung, sâu sắc tính chất cách mạng triệt để và tính nhân văn, nhân đạo mà các 

cuộc cách mạng xã hội trước không thể thực hiện được. 

Ba là, về động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga. Theo Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 

Nga chính là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 

thức Nga; trong đó giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo và quyết định sự thắng lợi 

của cách mạng, sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ giai cấp tư sản và giai cấp 

phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của công - nông - binh, chính quyền Xô 

Viết: “Cách mạng Tháng Mười đã dùng bạo lực cách mạng đánh đổ giai cấp tư sản và 

giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của những ngườilao động, xây dựng 

một xã hội hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột người”. 

Từ bài học của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã khẳng định liên minh công nông vừa là động lực vừa là yếu tố căn bản, bảo 

đảm cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng “Thực hiện cho được liên minh công nông 

vì đó là sự bảo đảm chắc chắn nhất những thắng lợi của cách mạng. Chỉ có khối liên 

minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để 

đánh đổ các thế lực phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính quyền của nhân dân 

lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ 

nghĩa xã hội”. 
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Xây dựng, củng cố vững chắc khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 

cấp nông dân và trí thức sẽ tạo nên một lực lượng cách mạng to lớn, đủ sức để lật đổ 

giai cấp tư sản. Đồng thời, sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa luôn phải sử dụng 

sức mạnh tổng hợp của các lực lượng cách mạng; phát huy sức mạnh của liên minh 

giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức; sức mạnh đại đoàn kết dân 

tộc; sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nếu chỉ tuyệt đối hoá hoặc coi nhẹ một 

lực lượng cách mạng nào, ở trong nước hay quốc tế thì sự nghiệp cách mạng ở nước 

đó khó có thể thành công. Đặc biệt, trong khối liên minh ấy, theo Người:“Cần có sự 

lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý 

phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách 

mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành 

công”. 

Thứ tư, về nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga. Về nội dung 

cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đó là 

cuộc cách mạng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, chính 

trị, tư tưởng, văn hoá. Trong đó, Người nhấn mạnh hai nội dung căn bản là chính trị 

và kinh tế. 

Nội dung cách mạng về chính trị: lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư sản Nga, 

giành quyền lãnh đạo xã hội về giai cấp công nhân Nga, giải phóng nhân dân lao 

động khỏi địa vị nô lệ và trở thành người làm chủ xã hội mới “đánh đổ giai cấp tư sản 

và giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của những ngườilao động”. Cách 

mạng về chính trị có vị trí quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng của giai 

cấp công nhân, bởi nó là cơ sở và tiền đề cho việc thực hiện các nội dung cách mạng 

về kinh tế, tư tưởng, văn hoá. Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng 

xã hội, là công cụ thống trị xã hội, duy trì quyền lực của giai cấp thống trị để cải tạo 

xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. Do vậy, để xoá bỏ xã hội tư bản chủ nghĩa và xây 

dựng xã hội mới, thì giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình lãnh đạo 

nhân dân lao động làm cuộc cách mạng về chính trị là màn giáo đầu của cách mạng 

xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không ngừng tăng cường và củng cố 

nền chuyên chính vô sản. Sau khi đã giành được chính quyền thì nhiệm vụ hàng đầu 

của giai cấp công nhân là phải tăng cường nền chuyên chính vô sản để hoàn thành 

những nhiệm vụ lịch sử của cách mạng”. 

Nội dung cách mạng về kinh tế: đây là nội dung có ý nghĩa quyết định sự thắng 

lợi vững chắc của cách mạng xã hội chủ nghĩaTháng Mười Nga. Bởi vì, chủ nghĩa xã 

hội muốn chiến thắng phải tạo ra năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản, không 

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân lao động. Cho nên, giai 
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cấp công nhân phải thực hiện nội dung cách mạng về kinh tế nhằm từng bước xoá bỏ 

chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, phát triển lực lượng 

sản xuất, thay đổi địa vị kinh tế - xã hội của nhân dân lao động. Chính vì vậy, Người 

nhấn mạnh:“Triệt để xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng quan hệ sản xuất 

xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội để tiến lên chủ nghĩa cộng sản”. 

Thứ năm, về ý nghĩa lịch sử của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga. 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa lịch sử về nhiều mặt, không chỉ 

vạch mốc thời đại, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga và các dân tộc bị nô 

dịch, phụ thuộc trên thế giới, mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở chỗ đã trở thành 

ngọn cờ hiệu triệu của thời đại mới, thời đại đấu tranh vì những mục tiêu cao cả: hòa 

bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đánh giá tổng quát về ý nghĩa lịch 

sử của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 

định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm 

châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch 

sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. 

Với ý nghĩa đó, Người khẳng định: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã 

dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế 

giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của 

giai cấp công nhân và của cả loài người”. 

Không chỉ trong bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường 

giải phóng cho các dân tộc” mà trong nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, những sự kiện có ý nghĩa và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều chịu 

tác động của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười. Người chỉ rõ: “Kinh nghiệm 

bản thân của Việt Nam chứng tỏ rằng chính là nhờ Đảng của những người bônsêvích 

và của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại mà ở Việt Nam đã có 

một đảng mácxít lêninnít và Cách mạng Tháng Tám của chúng tôi đã giành được 

thắng lợi”. Theo đó, mười lăm năm sau ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta 

giành được chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân 

chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, Hồ Chí Minh cho rằng: Đi theo con đường 

Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã 

kiên quyết đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Năm 1945 đã 

làm Cách mạng Tháng Tám đánh đổ thực dân giải phóng đất nước, xây dựng chính 

quyền nhân dân. Hồ Chí Minh khẳng định: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 

chứng tỏ sự đúng đắn của con đường Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại 

đã vạch ra. 

Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc vận dụng sáng tạo những bài học kinh 

nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào thực tế Việt Nam. Những bài học đó không 



7 

 

chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài. Người không 

chỉ căn dặn nhân dân ta mà còn tuyên bố với bạn bè quốc tế rằng: “Kinh nghiệm của 

Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của Liên Xô là ngôi sao chỉ đường cho 

chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt 

Nam”. 

Một quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận mang tính chỉ đạo lâu dài đối với 

Đảng và nhân dân ta được Hồ Chí Minh chỉ ra là: “Đi theo con đường do Lênin vĩ đại 

đã vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành 

được thắng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân 

dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, đối với Lênin vĩ đại và đối 

với nhân dân Liên Xô là vô cùng sâu sắc”. 

Hiện nay, chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 101 năm (7/11/1917 - 7/11/2018) 

ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công thì quan điểm trên đây của Hồ Chí 

Minh giúp chúng ta nhận thức đúng đắn rằng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 

sử sau 32 năm đổi mới có mối liên hệ biện chứng với con đường Cách mạng Tháng 

Mười. Chính vì vậy, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định tinh thần đó và bổ 

sung: “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, 

phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những 

bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ 

nghĩa xã hội”, con đường do Cách mạng Tháng Mười khai phá, chỉ lối./. 

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

- Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn 

luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống 

nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh 

thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân 

trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành 

độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem 

lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.  

- Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt 

trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi 

khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có 

những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong 

những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

 NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC 

THỐNG NHẤT VIỆT NAM 
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- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX 

về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững 

chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh 

thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế  

- xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, 

giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, mở rộng hoạt 

động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và 

phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp 

ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, dưới sự lãnh đạo của Đảng và hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, 

các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã tập 

trung cao độ “chống dịch như chống giặc”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng 

với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, quyên 

góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu 

yếu phẩm, ngày công phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo 

an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm do ảnh hưởng 

của dịch bệnh để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều 

kiện mới. 
 

 

 

 

 

 

Tục ngữ có câu “Không thầy đố mày làm nên”, một phương ngôn tuy cũ nay 

còn nhắc lại “Tiên học lễ, hậu học văn”... Đến thời đại Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười 

năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. 

Tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vai trò của 

người thầy và ơn sâu nghĩa nặng đối với thầy cô đã được dành riêng một vị trí xứng 

đáng trong trái tim của người học trò đang học cũng như đã tốt nghiệp ra trường. Mối 

quan hệ thầy trò đã có từ mấy nghìn năm nay, có thể kể từ thời đại Hùng Vương dựng 

nước. 

Suốt mấy nghìn năm lịch sử trôi qua đã để lại biết bao tấm gương sáng của các 

thầy cô giáo. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, thầy cô giáo đã hết lòng dạy bảo học trò, 

góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong mối quan hệ thầy trò kể ra cũng cần 

nhắc lại chuyện ngày xưa. Ngày ấy học trò tự nguyện đến với thầy để thọ giáo. Trong 

hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, thầy trò cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, sát cánh 

bên nhau. Trong hòa bình xây dựng đất nước, thầy trò thi đua “dạy tốt, học tốt”. 

 

 KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

(20/11/1982 – 20/11/2022) 
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Đã có biết bao câu chuyện cảm động, biết bao bài thơ, bản nhạc... ca ngợi 

những vẻ đẹp bình dị ẩn chứa trong các nhà giáo ngày càng thầm lặng làm cái việc 

trồng người, nâng cao dân trí. Có những thầy giáo làng dạy cấp I từ tuổi thanh niên, 

nay đã xấp xỉ thất thập cũng không muốn bỏ lớp xa các cháu, bởi vì càng dạy càng có 

nhiều người tin yêu gởi con cháu nhờ thấy nắn dạy những nét chữ nét người đầu tiên. 

Có những nghệ sĩ, bà giáo về hưu tìm thú vui trong việc tập hợp trẻ em lang thang 

vào những lớp học tình thương, vừa cưu mang về vật chất, vừa dạy học và hướng dẫn 

các em vượt qua những nỗi bất hạnh thương đau. Nhiều thầy cô giáo vừa đầy lòng 

nhân ái, vừa có kiến thức siêu việt, dìu dắt những học trò của mình đủ sức chiếm lĩnh 

đỉnh cao trong các kỳ thi quốc tế đem vinh quang về cho Tổ quốc... Biết bao kỹ sư 

tâm hồn đang thầm lặng góp từng viên gạch của mình xây dựng nền giáo dục Việt 

Nam, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

và hội nhập quốc tế đáng được Nhà nước và nhân dân tôn vinh. 

Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

trở thành ngày hội “tôn vinh người thầy” của toàn dân. Vào ngày này, trên khắp mọi 

miền từ Bắc đến Nam, các em học sinh, sinh viên lại cùng nhau mang hoa, quà đến 

chúc mừng các thầy cô giáo, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có công dạy dỗ 

mình, trong đó có không ít người đã trưởng thành. Thật là cảm động khi được chứng 

kiến những cuộc sum họp và quan hệ thầy trò trong tình cảm thân thương. 

Quan hệ thầy trò vốn là mối quan hệ cao cả, thiêng liêng. Người xưa đã nói 

“trọng thầy mới được làm thầy”, “không thầy đố mày làm nên”. Đầu năm có ba ngày 

Tết, đã dành một ngày là Tết thầy. Người thầy ngoài việc truyền đạt kiến thức, còn 

định hướng về đạo đức, lối sống, do vậy cả những bậc phụ huynh cao tuổi cũng đến 

tìm thầy để tri ân. Quan hệ thầy trò ở Việt Nam dù có những nét quan niệm khác biệt 

giữa thời kỳ phong kiến và thời hiện đại ngày nay, song nói chung quan hệ thầy trò là 

quan hệ tốt đẹp; truyền thống “tôn sư trọng đạo” trở thành một trong những nét đáng 

quý của dân tộc và văn hóa Việt Nam. 

Ngày 20/11, ai cũng dành chút tấm lòng nhớ lại những gương mặt thầy, cô thân 

thương và những ký ức đẹp hiện về: Nhớ lắm thầy cô, nhớ một thuở đèn sách, nhớ 

lắm… để thấy cổ nhân nói đúng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, tức là một chữ cũng là 

thầy, nửa chữ cũng là thầy. Và để thấy rằng đất nước ta có ngày hôm nay, có sự tăng 

trưởng GDP mỗi năm, có của ăn, của để, có sự phát triển vượt bậc của đất nước, dân 

giàu, nước mạnh, mặc dù năm 2021 cả nước bị ảnh hưởng của cơn đại dịch Covid-19 

năng nề nhưng GDP Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 2,5-3%…, trước tiên là 

nhờ các nhà giáo, những người thầm lặng đóng góp “GDP tri thức” cho đất nước. 

Hòa cùng với những niềm vui, hạnh phúc và tự hào khi đón nhận những tình 

cảm biết ơn trân trọng của các thế hệ học trò, các nhà giáo không thể không nghĩ về 

trách nhiệm của mình trong việc giáo dục thế hệ trẻ, lớp người sẽ gánh vác nhiệm vụ 

xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Phát huy truyền thống cao đẹp, 

những năm qua đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước đã dấy lên 

phong trào thi đua Hai tốt là dạy tốt và học tốt; khắc phục mọi khó khăn, thách thức, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “vì lợi ích trăm năm trồng người” mà Ðảng và nhân 

dân tin yêu giao phó. Nhiều nhà giáo đã tâm huyết, tận tụy với nghề; nhất là các giáo 

viên vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao đã không ngại khó khăn; thậm chí hy sinh cả 

tính mạng để bám trường, bám lớp; duy trì việc giảng dạy và học tập. Xã hội mãi mãi 

tôn vinh và ghi ơn các thầy giáo, cô giáo; những người đã suốt đời cống hiến sức lực, 
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tài năng và trí tuệ của mình; góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo 

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 

Song, một trong nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc hiện nay mà xã hội băn khoăn 

là chương trình giáo dục còn quá nặng nề; cách truyền tải kiến thức mặc dù đã có 

nhiều cải tiến, đổi mới, nhưng nhìn chung chưa khơi dậy ý thức tự chủ, sáng tạo và 

bồi đắp trí thông minh cho người học. Mặt khác, nhiều người đã đẩy mối quan hệ 

thầy trò thiêng liêng vốn không thể đo đếm được vào những nấc thang tính toán. 

Không ít lời than phiền về trình độ và phẩm chất của một bộ phận thầy, cô giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục. Đúng là có những trường hợp người được phân công đứng 

trên bục giảng hoặc công tác trong ngành giáo dục chưa thật sự đáp ứng yêu cầu đặt 

ra đối với nhà giáo. Các lớp học thêm mở tràn lan. Đồng thời, do tác động của kinh tế 

thị trường, do sự xuống cấp về đạo đức nói chung, đạo thầy trò gần đây có bị sút 

giảm, không còn thiêng liêng như trước. Ðó đây có những hiện tượng đau lòng về 

quan hệ thầy trò, trong đó có người không giữ được đạo làm thầy, dẫn đến sự gia tăng 

những biểu hiện suy thoái đạo đức, vi phạm truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Làm theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn ngành giáo dục 

đang phấn đấu thực hiện sứ mệnh cao đẹp là tham gia tích cực sự nghiệp “trồng 

người”, đào tạo thế hệ trẻ thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng ước vọng 

nấu nung của Bác Hồ ghi trong thư nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt 

Nam độc lập (tháng 9/1945) “Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc Việt 

Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, điều đó phụ thuộc vào 

công lao học tập của các cháu”. Những lời tâm huyết ấy của Bác càng nhắc nhở đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cần đề cao trách nhiệm làm gương, ý chí 

vượt lên mọi khó khăn và sự cám dỗ vật chất đời thường, không ngừng bồi dưỡng ý 

thức “Tất cả vì học sinh thân yêu” - cội nguồn nảy sinh sự tâm huyết, sáng tạo trong 

chuẩn bị từng trang giáo án cũng như khi đứng trên bục giảng. 

Trước yêu cầu đổi mới, Đảng ta, nhân dân ta gửi gấm tin yêu và hy vọng vào 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp cần nêu cao vai trò, tinh thần 

trách nhiệm, không ngừng trau dồi đạo đức, tác phong, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, nỗ lực phấn đấu cùng với toàn xã hội, góp sức tích cực và có hiệu quả vào mục 

tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà như Nghị quyết các kỳ Đại 

hội của Đảng đã đề ra. 

Tôn vinh sự nghiệp cao quý của người thầy “thời hiện đại” không chỉ trong 

ngày Nhà giáo Việt Nam, không chỉ thể hiện trong những bó hoa tươi thắm, mà cần 

phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, góp phần cùng xã hội chăm lo với 

ngành giáo dục để việc dạy tốt, học tốt ngày càng phát huy hiệu quả trong việc đào 

tạo nguồn nhân lực, phát triển nhân tài, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh. 
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1. Bối cảnh lịch sử 

Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Tháng 6/1940, Pháp đầu 

hàng phát xít Đức. Lợi dụng cơ hội này, cuối tháng 9/1940, phát xít Nhật kéo quân 

vào Đông Dương, từ đây Nhân dân ta lâm vào tình thế “một cổ hai tròng”. Tháng 

11/1940, bọn quân phiệt Thái Lan theo lệnh phát xít Nhật tiến đánh Campuchia. Thực 

dân Pháp bắt lính Nam Bộ ra trận làm bia đỡ đạn cho chúng. Căm thù thực dân Pháp 

và được cổ vũ bởi tiếng súng khởi nghĩa Bắc Sơn, Nhân dân Nam Bộ sục sôi tranh 

đấu. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ bảy (khóa I) từ ngày 6 đến 

ngày 8/11/1939 tại Bà Ðiểm (Hóc Môn, Gia Ðịnh) nhận định: Nhật sẽ xâm chiếm 

Đông Dương và Pháp sẽ đầu hàng Nhật, cách mạng Đông Dương sẽ bùng nổ; do vậy, 

phải đoàn kết thực hiện bằng được nhiệm vụ chính cốt là đánh đổ đế quốc, giải phóng 

dân tộc; chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, 

đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, giai cấp, dân tộc và các cá nhân yêu nước. 

 

Tinh thần Nghị quyết đã sớm đi vào đảng viên, quần chúng. Phong trào cách 

mạng ở Nam Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ, liên tiếp diễn ra nhiều cuộc mít tinh, 

biểu tình, đấu tranh. Đặc biệt là các cuộc đấu tranh chống bắt lính diễn ra mạnh mẽ 

kể từ khi thực dân Pháp bắt thêm lính Việt Nam đem sang chiến trường biên giới Ai 

Lao (Lào) - Cao Miên (Campuchia) để chống Xiêm (Thái Lan). Khí thế chiến đấu 

diễn ra hầu khắp Nam Kỳ, đặc biệt là ở Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên, Chợ Lớn, 

Gia Định, Tân An, Vũng Tàu, Trà Vinh... 

 

Trên cơ sở đó, tháng 3/1940, Ban Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ do đồng chí Võ Văn 

Tần làm Bí thư thảo ra Đề cương chuẩn bị bạo động. Từ tháng 7 đến tháng 10/1940, 

Ðảng bộ Nam Kỳ liên tiếp tổ chức nhiều cuộc họp để bàn chủ trương và gấp rút lãnh 

đạo Nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, thông qua Đề cương; chủ trương thành 

lập Ban Chỉ huy và Ban Quân sự các cấp; xác định hình thức chính quyền, quốc kỳ, 

khẩu hiệu; vạch các chính sách đối với Nhân dân… 

 

Ðến giữa tháng 11/1940, trước tinh thần đấu tranh của quần chúng, đặc biệt là 

tinh thần phản chiến của binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp, Xứ ủy Nam Kỳ 

quyết định phát động toàn Nam Kỳ nổi dậy đánh đổ chính quyền thuộc địa, giành 

chính quyền về tay Nhân dân. Ngày 21/11/1940, Thường vụ Xứ ủy ra thông báo cho 

các cấp bộ Đảng nhất loạt phát động Nhân dân nổi dậy vào lúc 24 giờ ngày 

22/11/1940. Thời điểm hành động nhất loạt ở các tỉnh Nam Kỳ là lúc 0 giờ ngày 22, 

rạng 23/11/1940, hiệu lệnh là đèn Sài Gòn tắt hoặc có tiếng súng nổ. 

 

 KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA 

(23/11/1940 - 23/11/2022), BỐI CẢNH LỊCH SỬ, DIỄN 

BIẾN, KẾT QUẢ CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ 
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Hội nghị Trung ương Ðảng họp tại Ðình Bảng (Bắc Ninh) từ ngày 6 đến 

9/11/1940 nhận định điều kiện khởi nghĩa ở Nam Kỳ và trong cả nước chưa chín 

muồi, đề nghị Xứ ủy Nam Kỳ chưa nên phát động khởi nghĩa. Trung ương phái đồng 

chí Phan Đăng Lưu trở về truyền đạt quyết định của Trung ương cho Xứ ủy Nam Kỳ. 

Nhưng khi đồng chí Phan Ðăng Lưu về tới Sài Gòn thì lệnh khởi nghĩa đã ban hành 

tới các địa phương không thể thu hồi; một số cán bộ chủ chốt của Xứ ủy đã bị địch 

bắt, Cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra theo kế hoạch. 

 

2. Diễn biến, kết quả Cuộc khởi nghĩa 

 

        Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi Thường vụ Xứ uỷ ra Đề cương chuẩn bị 

bạo động (tháng 3/1940), công tác chuẩn bị khởi nghĩa được triển khai rất khẩn 

trương; các tổ chức phản đế xuất hiện nhiều nơi, nhất là ở vùng nông thôn. Mít tinh, 

biểu tình liên tiếp nổ ra. Nhiều nơi địch đến đánh phá, Nhân dân nổi trống mõ, uy 

hiếp địch, bảo vệ cán bộ.  

Các đội tự vệ, du kích phát triển ngay trong những xí nghiệp lớn ở Sài Gòn như 

Ba Son, nhà máy đèn Chợ Quán, trường Bách Nghệ... Ở nông thôn, phần lớn các xã 

đều có từ một tiểu đội đến một trung đội du kích. Các cơ sở sản xuất vũ khí làm việc 

suốt ngày đêm. Nhân dân quyên góp kim khí để đúc đạn; xuất hiện những cơ sở làm 

bom, lựu đạn xi măng, súng thô sơ ở Móp Xanh (Tân An), Bà U (Mỹ Tho), chùa Hòa 

Thượng Đồng (Rạch Giá)… Phong trào chống chiến tranh, chống bắt lính với khẩu 

hiệu “không một đồng xu, không một người lính cho đế quốc chiến tranh” ngày càng 

lan rộng. Công tác binh vận được tổ chức ráo riết, phần lớn trong số 15.000 binh lính 

người Việt trong quân đội Pháp đóng ở Sài Gòn sẵn sàng phối hợp nổi dậy. 

 

Tuy nhiên, vì kế hoạch khởi nghĩa bị địch biết trước nên chúng lùng sục bắt bớ, 

giữ binh lính người Việt ở trong trại, tước vũ khí của binh lính phản chiến. Dù vậy, 

cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vào đêm 22 rạng sáng 

23/11/1940. 

Khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt tại hầu hết các tỉnh Nam Kỳ với tinh thần quyết 

liệt, mạnh nhất là ở Gia Ðịnh, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long... Lực lượng vũ trang và 

quần chúng đã nổi dậy tiến công địch ở các xã, tập kích nhiều đồn bốt, tiến đánh một 

số quận lỵ, phá hỏng nhiều cầu, đường... Tại một số xã, quận, chính quyền địch 

hoang mang, tan rã, chính quyền cách mạng được thành lập. Lần đầu tiên cờ đỏ sao 

vàng xuất hiện ở những nơi đã thành lập chính quyền cách mạng và trong nhiều cuộc 

biểu tình. Bọn phản cách mạng bị xét xử. Ruộng, thóc của địa chủ phản động được 

chia cho dân cày nghèo. 

 

(CÒN TIẾP) 

Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương. 
>> Đường link đầy đủ nội dung: https://bitly.com.vn/fj8Ui 

 

 

https://bitly.com.vn/fj8Ui
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Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin 

chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2022: 

1. 11 lĩnh vực người có chức vụ sau khi thôi chức không được thành lập 

doanh nghiệp 

Tại Thông tư 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03/10/2022 quy định 

danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành 

lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước 

đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Tài chính. 

Trong đó, tại Điều 5 của Thông tư 60/2022/TT-BTC đã quy định cụ thể 11 lĩnh 

vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản 

lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm 

quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, như sau: 

(1) Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán. 

(2) Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

(3) Quản lý nhà nước về bảo hiểm. 

(4) Quản lý nhà nước về hải quan. 

(5) Quản lý nhà nước về giá. 

(6) Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách 

nhà nước. 

(7) Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại 

doanh nghiệp. 

(8) Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia. 

(9) Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ 

nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, 

viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. 

(10) Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước. 

(11) Quản lý nhà nước về tài sản công. 

Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp 

có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy 

định tại Điều 5 Thông tư 60/2022/TT-BTC, (ngoại trừ hai lĩnh vực: Quản lý nhà nước 

về ngân sách nhà nước và Quản lý nhà nước về tài sản công thì thời hạn là đủ 12 

tháng) không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh 

nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý. 

Thông tư 60/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/11/2022. 

    CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-60-2022-TT-BTC-linh-vuc-nguoi-co-chuc-vu-khong-duoc-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-531299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-60-2022-TT-BTC-linh-vuc-nguoi-co-chuc-vu-khong-duoc-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-531299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-60-2022-TT-BTC-linh-vuc-nguoi-co-chuc-vu-khong-duoc-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-531299.aspx
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2. Chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024 

Thủ tướng ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí 

quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024. 

Cụ thể, mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024 như 

sau: 

- Mức chi phí quản lý BHXH (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp), BHTN thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 

09/2021/UBTVQH15. 

- Mức chi phí quản lý BHYT bình quân tối đa 3,5% tiền đóng BHYT, được trích 

từ quỹ BHYT, trong đó: năm 2022 tối đa 3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và năm 2024 

tối đa 3,45%. 

Dự toán chi phí quản lý BHYT hằng năm được xác định theo mức chi phí tính 

trên dự toán thu tiền đóng BHYT hằng năm. 

- Các đơn vị thực hiện sử dụng và quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, 

BHYT được giao hằng năm theo chế độ quy định.  

Phần chênh lệch giữa chi phí quản lý quyết toán trong phạm vi dự toán được 

giao và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được trừ vào dự toán 

chi phí quản lý năm sau. 

Trường hợp trong năm, BHXH Việt Nam dự kiến số thu tiền đóng BHYT cao 

hơn dự toán dẫn đến phát sinh tăng lớn chi phí quản lý thì phải có văn bản gửi Bộ Tài 

chính tổng hợp, trình Thủ tướng bổ sung dự toán chi phí quản lý BHYT, nhưng 

không vượt quá tỷ lệ chi phí quản lý được trích tính trên số thu tiền đóng BHYT 

trong năm. 

Xem thêm Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/11/2022. 

3. Quy định mới về mức trích kinh phí bảo đảm cho việc bồi thường, cưỡng 

chế kiểm đếm 

Ngày 05/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2022/TT-

BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

Theo đó, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm được quy định như sau: 

 (1) Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án, 

tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến:  

Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và cưỡng chế kiểm đếm (nếu có) được căn cứ trên cơ sở khối lượng công 

việc thực tế theo dự toán được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 

61/2022/TT-BTC. 

(2) Đối với các dự án, tiểu dự án không thuộc trường hợp (1) mà không phải 

thực hiện cưỡng chế kiểm đếm:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-19-2022-QD-TTg-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-bao-hiem-y-te-530358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-09-2021-UBTVQH15-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-2022-2024-497543.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-09-2021-UBTVQH15-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-2022-2024-497543.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-19-2022-QD-TTg-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-bao-hiem-y-te-530358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-61-2022-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-531529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-61-2022-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-531529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-61-2022-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-531529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-61-2022-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-531529.aspx
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Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư (chưa bao gồm kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm 

đếm) không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu 

dự án.  

Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm 

được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được phê duyệt 

theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 61/2022/TT-BTC. 

 (Điểm mới so với Thông tư 74/2015/TT-BTC)  

(3) Đối với các dự án, tiểu dự án không thuộc trường hợp (1) mà phải thực hiện 

cưỡng chế kiểm đếm:  

- Mức trích kinh phí (chưa bao gồm kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện 

cưỡng chế kiểm đếm) không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

của dự án, tiểu dự án.  

- Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm 

được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 

61/2022/TT-BTC . 

Thông tư 61/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 20/11/2022 và thay thế Thông tư 

74/2015/TT-BTC. 

4. Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các tòa án 

Quyết định 296/QĐ-TANDTC được ban hành ngày 10/10/2022 quy định về 

việc tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu văn bản điện tử trong Tòa án nhân 

dân. 

Cụ thể, Quyết định này quy định không áp dụng đối với việc tiếp nhận, xử lý, 

phát hành và quản lý văn bản điện tử trong Tòa án nhân dân có nội dung bí mật nhà 

nước theo quy định của pháp luật và của Tòa án nhân dân. 

Theo đó, yêu cầu tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử như sau: 

- Văn bản điện tử phải được đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, 

an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình phát hành, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ. 

- Văn bản điện tử phải được phát hành ngay trong ngày văn bản đó được ký ban 

hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến 

sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không 

phải chờ văn bản giấy (nếu có). 

- Văn bản điện tử đến có các mức độ khẩn: “Hỏa tốc”, “Thượng khẩn” và 

“Khẩn” phải được đặt chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số 

và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận. 

- Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử 

lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

Đối với thời điểm gửi, nhận văn bản điện tử:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-61-2022-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-531529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-74-2015-TT-BTC-lap-du-toan-kinh-phi-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-thu-hoi-dat-275040.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-61-2022-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-khi-thu-hoi-dat-531529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-74-2015-TT-BTC-lap-du-toan-kinh-phi-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-thu-hoi-dat-275040.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-74-2015-TT-BTC-lap-du-toan-kinh-phi-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-thu-hoi-dat-275040.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-296-QD-TANDTC-2022-tiep-nhan-quan-ly-van-ban-dien-tu-giua-cac-Toa-an-532017.aspx
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- Thời điểm gửi văn bản điện tử là thời điểm văn bản điện tử đó được phát hành 

trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và có hồi báo văn bản gửi thành công. 

- Thời điểm nhận văn bản điện tử là thời điểm văn bản điện tử được nhập vào hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành mà bên nhận có thể truy cập và sử dụng văn bản 

điện tử từ thời điểm đó hoặc được bên nhận xác nhận hoặc hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành ghi nhận phát hành thành công. 

Quyết định 296/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2022. 

5. Điều kiện cấp và thu hồi chứng chỉ đào tạo trong Quân đội 

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 63/2022/TT-BQP quy định về chứng 

chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội. Trong đó quy định  

- Điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo trong trường Quân đội: 

Căn cứ Điều 9 Thông tư 63/2022/TT-BQP quy định về điều kiện cấp chứng chỉ 

như sau: 

Chứng chỉ được cấp sau khi học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn theo quy định và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền. 

Thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ đào tạo trong trường Quân đội:  

Tại Điều 17 Thông tư 63/2022/TT-BQP quy định chứng chỉ bị thu hồi và hủy 

bỏ trong các trường hợp sau đây: 

- Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi tốt nghiệp hoặc gian lận trong 

việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ. 

- Cấp cho người không đủ điều kiện. 

- Do người không có thẩm quyền cấp. 

- Bị tẩy xóa, sửa chữa. 

- Để cho người khác sử dụng. 

- Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ. 

Lưu ý: Việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ phải được tiến hành bằng quyết định thu 

hồi và hủy bỏ chứng chỉ. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ. 

Quyết định được gửi đến người bị thu hồi chứng chỉ, cơ quan kiểm tra phát hiện 

sai phạm (nếu có), cơ quan người bị thu hồi chứng chỉ đang công tác (nếu có) và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Thông tư 63/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 và thay thế Thông 

tư 28/2012/TT-BQP, Thông tư 29/2012/TT-BQP và Thông tư 31/2012/TT-BQP. 

 

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ 
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