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Mở ra lịch sử, cơ hội mới cho Hội LHTN và thanh niên Việt 

Nam – Campuchia 
 

Tại buổi Hội đàm và ký kết thỏa thuận giai đoạn 2022- 2027, anh Nguyễn Ngọc 

Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tin tưởng sẽ 

mở ra lịch sử, cơ hội mới cho Hội LHTN và thanh niên hai nước Việt Nam - 

Campuchia tiếp tục hợp tác, vì sự phát triển của thanh niên mỗi nước, đóng góp 

chung vào sự phát triển của hai nhà nước. 

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 

anh Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia 

ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai 

đoạn 2022 – 2027. Ảnh: Bảo Anh 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 



  

Sáng 24/10, diễn ra Hội đàm giữa anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung 

ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và anh Hun Many, Ủy viên 

Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, 

Thể thao, Văn hóa, Tôn giáo và Du lịch của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ trẻ 

Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và Lễ ký kết thoả thuận hợp 

tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai 

đoạn 2022 – 2027. 

Cơ hội mới cho Hội LHTN hai nước và thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác, phát 

triển 

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng chào đón chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội 

Liên hiệp Thanh niên Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào đúng vào dịp 

hai nước long trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 45 năm con 

đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen. 

  

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng chào đón chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia sang thăm và làm 
việc tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thắng 

  



Tại hội đàm, anh Nguyễn Ngọc Lương đã thông tin tới đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên 

hiệp Thanh niên Campuchia một số nội dung liên quan đến tình hình thanh niên, công tác 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong thời gian qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Hội 

LHTN Việt Nam đã triển khai các phong trào hành động cách mạng vừa giáo dục bồi 

dưỡng, chăm lo, đồng hành, phát huy thanh niên, trọng tâm là phong trào “Tôi yêu Tổ 

quốc tôi” nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi bạn thanh niên. 

“Tôi tin lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc luôn có trong mỗi bạn thanh niên Việt 

Nam cũng như Campuchia, nếu khơi dậy được điểm này sẽ là giá trị tinh thần vô cùng lớn 

để mỗi thanh niên đóng góp vào xây dựng quê hương, đất nước”, anh Nguyễn Ngọc 

Lương bày tỏ. 

  

 

Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh: Ngọc Thắng 

  

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Hội LHTN Việt Nam luôn đồng hành chăm lo cho 

thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong các hoạt động của Hội nhất là ứng dụng công nghệ thông tin mạng xã hội trong việc 

tập hợp, định hướng, chăm lo cho thanh niên; phát huy các lực lượng thanh niên tiên tiến 

trong xã hội, chăm lo hỗ trợ tốt cho thanh niên yếu thế. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam 

còn thực hiện tốt việc trang bị các kiến thức, kỹ năng xã hội cho thanh niên đảm bảo yêu 



cầu hội nhập trong tình hình mới, đồng thời cùng tham gia, hoàn thiện các chính sách dành 

cho thanh niên… 

Anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao trong thời điểm dịch Covid-19 vừa qua, Hội 

LHTN Việt Nam cũng như Hội LHTN Campuchia cùng với Đảng, Chính phủ hai nước 

chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid- 19 hết sức tích cực và đạt được nhiều 

thành quả quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn, tổ chức Hội của hai nước vẫn có 

các hình thức phù hợp để tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau; các địa phương giáp biên vẫn 

tăng cường tổ chức hoạt động để thắt chặt quan hệ hai nước và không chỉ có hoạt động của 

thanh niên mà còn có hoạt động của các em thiếu nhi. 

  

 

Anh Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. 

Ảnh: Ngọc Thắng 

  

Hiện tại, tình hình dịch Covid- 19 đã ổn định, anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn thanh 

niên hai nước phải có trách nhiệm cùng với Chính phủ tham gia phục hồi nền kinh tế, cũng 

như chăm lo cho thanh niên, nhân dân hậu Covid. 

Bên cạnh các hoạt động trực tuyến, trao đổi gián tiếp, anh Nguyễn Ngọc Lương vẫn mong 

muốn tổ chức các hoạt động gặp mặt trực tiếp để có sự trao đổi ấm áp, thân tình hơn, hiệu 

quả hơn. 

  



 

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương tặng quà 

lưu niệm cho anh Humany. Ảnh: Bảo Anh 

  

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, nội dung quan trọng của buổi hội đàm là hai bên cùng 

nhau ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới trong 05 năm tới. 

Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng, chương trình ký kết hợp tác lần này sẽ tạo ra cơ sở 

mới, căn cứ quan trọng cho sự hợp tác của thanh niên hai nước tiếp tục gặt hái được nhiều 

thành công, có nhiều điều kiện để phát triển hơn. 

  

 

Lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham dự Hội 

đàm. Ảnh: Bảo Anh 

  



"Tôi tin tưởng thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới sẽ mở ra lịch sử, mở ra cơ hội mới cho 

Hội LHTN hai nước và thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác, vì sự phát triển của thanh 

niên mỗi nước, đóng góp chung vào sự phát triển của hai nhà nước", anh Nguyễn Ngọc 

Lương nói. 

Trên tinh thần thỏa thuận ký kết, anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, hàng năm hai bên sẽ 

có kế hoạch cụ thể hóa các nội dung hợp tác; thường xuyên sơ kết, đánh giá, bổ sung, điều 

chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; từ nhiệm vụ chính trị, tình hình thanh niên của 

mỗi nước, tăng cường những hoạt động có chiều sâu, thiết thực, ý nghĩa… 

  

 

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. Ảnh: Bảo Anh 

  

Tại buổi Hội đàm, anh Hun Many - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cũng thông tin về tình hình hoạt động của tổ 

chức Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia; đánh giá cao về các chương trình phối hợp 

giữa hai tổ chức Hội trong thời gian qua và đồng ý với những đề xuất hợp tác của Trung 

ương Hội LHTN Việt Nam, đặc biệt hợp tác giữa các tỉnh giáp biên giới. Anh Hun Many 

hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích thiết thực giữa hai nước; đồng thời đề xuất, ngoài 

mối quan hệ của thanh niên, cần có sự hợp tác giữa thiếu nhi hai nước. 

 



 

Hội Liên hiệp Thanh niên 2 nước ký kết 04 nội dung quan trọng 

Tại hội đàm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia 

tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022- 2027 với 04 nội dung quan trọng. Đó là thúc 

đẩy giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn, theo đó, hằng năm, hai bên luân phiên tổ chức các 

hoạt động trao đổi đoàn, duy trì giao lưu hữu nghị như trao đổi Thư, Điện chúc mừng, 

thăm hỏi nhân các dịp kỷ niệm đặc biệt, các ngày lễ quan trọng của mỗi nước, của hai 

nước và của tổ chức thanh niên hai nước. 

  

 

Anh Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 

Campuchia tặng quà lưu niệm cho anh Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Bảo Anh 

  

Hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, 

giáo dục thiết thực đối với thanh thiếu nhi hai nước về mối quan hệ truyền thống hữu nghị 

Việt Nam – Campuchia và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các tổ chức thanh niên hai nước 

thông qua các hoạt động cụ thể được nêu trong Thoả thuận hợp tác, phối hợp tổ chức các 

lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thanh niên, tích cực, chủ động trao đổi thông tin về 

tình hình hoạt động của tổ chức thanh niên hai nước. 

  



 

Các đồng chí lãnh đạo hai nước chụp hình lưu niệm. Ảnh: Bảo Anh 

  

Hai bên tăng cường mở rộng lĩnh vực, đối tượng hợp tác, thúc đẩy các hoạt động hợp tác 

đi vào chiều sâu, đa dạng hoá các nội dung, lĩnh vực hợp tác bao gồm chính sách thanh 

niên, chiến lược phát triển thanh niên, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, truyền thông, 

khởi nghiệp sáng tạo giữa các doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, đội ngũ y bác sĩ trẻ, nhà 

báo trẻ của hai nước, khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị và tổ chức thanh niên 

các cấp của hai nước tăng cường quan hệ hợp tác thông qua trao đổi đoàn, tổ chức các đội 

hình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động tham quan, du lịch, tìm hiểu văn 

hóa tại nước đối tác, hỗ trợ lẫn nhau triển khai các dự án liên quan đến việc phát triển 

thanh niên của hai nước tuỳ vào điều kiện thực tiễn và nhu cầu của mỗi bên. 

Đồng thời, phối hợp trong cơ chế đa phương, hai bên phối hợp với các cơ quan liên quan 

tại mỗi nước nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động giao lưu thanh niên 

trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, tiểu vùng như: diễn đàn Tam giác phát triển CLV, 

ASEAN và ASEAN+, Diễn đàn Thanh niên các nước tiểu vùng sông Mê Kông và Liên 

đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. 

 

 

 

 



Tuổi trẻ Quảng Nam tình nguyện tại nước bạn Lào 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức chương trình Tình nguyện tại tỉnh Sê Kông, 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là hoạt động được tổ chức theo biên bản 

ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2018- 2023 giữa Tỉnh đoàn Quảng Nam và Tỉnh đoàn Sê 

Kông. 

 

Trao quà cho các em học sinh ở bản Đắc Tà Ọc 

Theo đó, Đoàn tình nguyện của Tỉnh đoàn Quảng Nam đã triển khai hàng loạt hoạt động 

như: tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh cho hơn 300 người dân; tặng nhu yếu phẩm cho 

100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 150 suất quà cho các em học sinh; tặng công 

trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; vật dụng thể thao cho bản Đắc Tà Ọc (huyện 

Đắc Chưng). 



 

Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân 

Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng dành tặng Tỉnh đoàn Sê Kông vườn cây thanh niên với 200 

cây bưởi da xanh; bóng đèn năng lượng mặt trời; máy tính xách tay và kinh phí tổ chức 

các hoạt động cho Tỉnh đoàn Sê Kông. Huyện đoàn Phú Ninh, Nam Giang, Tây Giang và 

Thành đoàn Tam Kỳ cũng có những món quà dành cho các đơn vị kết nghĩa tại Lào. Tổng 

kinh phí quà tặng trên 100 triệu đồng. 

 

Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng quà cho Tỉnh đoàn Sê Kông 



 

 

Hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi da xanh 

Trong khuôn khổ chương trình Tình nguyện tại nước bạn Lào, Tỉnh đoàn Quảng Nam và 

Tỉnh đoàn Sê Kông đã có buổi hội đàm, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các 

phong trào thanh niên. 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội đàm 

 



 

 

Trồng cây tại Vườn cây thanh niên 

Tại đây, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thông báo cho nhau tình hình thanh niên và các 

hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của địa phương đặc biệt là những kết 

quả trong tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bí thư Tỉnh đoàn Sê Kông 

Toulavanh Vongsay đã bày tỏ mong muốn Tỉnh đoàn Quảng Nam hỗ trợ tập huấn, bồi 

dưỡng cho cán bộ Tỉnh đoàn Sê Kông trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây 

dựng chuyên mục Truyền hình Thanh niên,… 



 

 

Dịp này, đoàn tình nguyện đã giao lưu thể thao với Tỉnh đoàn Sê Kông và Huyện đoàn 

Đắc Chưng. 

 

Hoạt động lần này được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện 

của tuổi trẻ trong hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với nhân dân các bộ tộc Lào, qua đó 

phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị keo sơn gắn bó giữa tuổi trẻ hai tỉnh Quảng Nam 

và Sê Kông nói riêng và nhân dân hai nước nước Việt - Lào nói chung. 

 

 

 



Trao 95 suất học bổng sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng 

 

Sáng 22-10, tại Palm Garden Resort (Hội An), Tỉnh Đoàn Quảng Nam phối hợp cùng 

Báo Tuổi Trẻ và Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến 

trường” dành cho 95 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Nam - Đà 

Nẵng. 

 

 

Đây cũng là điểm đầu tiên của chương trình Tiếp sức đến trường năm 2022 dành cho tân 

sinh viên, thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 550 của báo Tuổi Trẻ. Năm 

nay, CLB TSĐT Quảng Nam - Đà Nẵng tài trợ kinh phí học bổng gần 1,5 tỉ đồng cho 95 

tân sinh viên với mỗi suất trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra Công ty Nestle Việt Nam là nhà 

tài trợ quà tặng cho tân sinh viên. Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn 

Vinacam tài trợ bốn laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập. 

  



 

 

Tại chương trình, câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng cũng trao tặng 10 

phần thưởng cho 10 sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường các năm trước có 

thành tích học tập xuất sắc nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, vì cộng đồng tại 

trường và địa phương nhưng hoàn cảnh còn quá khó khăn. Tổng kinh phí 10 phần thưởng 

là 150 triệu đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam - thành viên Câu lạc bộ 

"Tiếp sức đến trường" Quảng Nam - Đà Nẵng ủng hộ. 

 

  



 

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Phan Việt Cường nhắn nhủ các bạn tân 

sinh viên “Các anh chị Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đã thả một 

"phao cứu sinh" thì các em phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa, hết sức trân trọng suất học bổng, 

vượt qua những khó khăn, đừng bao giờ tủi thân. Hãy luôn nghĩ phía trước mình là chân 

trời sáng, nhiều hy vọng, phấn đấu học tập để sau này trở thành người tốt, đóng góp cho xã 

hội". 

  



 

Còn ông Phạm Phú Tâm - chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà 

Nẵng, cho rằng, các tân sinh viên có mặt tại lễ trao học bổng là những bạn vượt qua quãng 

đường dài trong học tập, khó khăn, và nhiều thử thách. Đậu đại học là một thắng lợi lớn, là 

thành tích ban đầu. 

"Học bổng này là phần nhỏ, tiếp sức ban đầu, phần còn lại chính là từ sự nỗ lực của các 

bạn" - ông Tâm nhắn nhủ. 

 

 

Những tấm gương vượt khó, hiếu học giao lưu tại lễ trao học bổng cũng gây xúc động mạnh cho những 

người tham dự. 



 

 

Đó là em Đặng Thị Thanh Tâm là tân sinh viên Trường đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng 

và em Nguyễn Thị Nữ tân sinh viên ngành giáo dục mầm non, Trường đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng. Cả hai em đều mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, được bà ngoại đưa về 

cưu mang. Không vì khó mà gục ngã, hai em đều học rất giỏi. 

 

  

 

 

Đây là năm thứ 18 chương trình học bổng Tiếp sức đến trường đến với tân sinh viên các 

tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến nay, câu lạc bộ đã tiếp sức cho 2.180 tân sinh viên được 

nhận học bổng từ câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng với tổng kinh phí 

học bổng hơn 13,8 tỉ đồng. Bên cạnh hỗ trợ học bổng, nhiều thành viên của câu lạc bộ còn 

nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, việc làm… cho tân sinh viên xa 

nhà. 

  



 

 

Theo Báo Tuổi Trẻ, sau 19 năm thực hiện, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ 

22.170 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 

162.3 tỷ đồng. Riêng năm 2022 đồng thời cũng là năm thứ 20 của chương trình, Báo Tuổi 

Trẻ phối hợp với 63 tỉnh, thành đoàn tiếp tục xét trao học bổng cho hơn 1.000 tân sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. 

 

 

 



 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ 

nhà giáo Việt Nam 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ nhà giáo Việt Nam. 

Người luôn đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ trí thức quan trọng này. 

Đội ngũ nhà giáo Việt Nam là lực lượng chủ yếu và trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, 

giảng dạy, rèn luyện học sinh của các nhà trường trên phạm vi cả nước. Có thể nói, đội 

ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định chất lượng dạy học và đòi hỏi phải mất nhiều công 

phu xây dựng, bồi dưỡng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của đất 

nước qua các giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò của 

đội ngũ nhà giáo Việt Nam. Người luôn đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ trí 

thức quan trọng này. 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng giáo viên và các em học sinh Trường Cấp I, II Móng Cái, ngày 19-

2-1960 (nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh). 

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 



Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của giáo dục là nhằm đào tạo ra những con người 

có đủ đức, đủ tài góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc 

biệt, giáo dục còn nhằm đào tạo ra những nhân tài cho đất nước, để cho Tổ quốc ta được 

sánh vai cùng cường quốc năm châu. Chính vì thế, Người đã nhiều lần khẳng định, nhiệm 

vụ giáo dục là hết sức vẻ vang và vô cùng cao quý. Song, để thực hiện được nhiệm vụ vẻ 

vang và vô cùng cao quý ấy thì trước hết phải có đội ngũ các nhà giáo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, không có thầy giáo thì không có giáo dục, và không có 

giáo dục thì không có bất kỳ sự nghiệp cách mạng vẻ vang nào được thực hiện. Để khẳng 

định điều này, Người viết: "Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có 

thầy giáo thì không có giáo dục. ...Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói 

gì đến kinh tế văn hóa”1. Người còn nhấn mạnh rằng, đối với sự nghiệp phát triển đất 

nước, thì bất kể thời bình hay thời chiến, lúc nào cũng cần đến giáo dục, cần đến đào tạo 

cán bộ và phát huy vai trò của các nhà giáo. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đào 

tạo cán bộ, thì giáo dục là khâu mở đầu. Tuy khâu mở đầu sự nghiệp "trồng người" này rất 

bình dị, thường nhật, nhưng nó rất cao quý và vô cùng vẻ vang. Nói chuyện với Lớp đào 

tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I (ngày 12-6-1956), Người khẳng định: "Trong việc đào 

tạo cán bộ, giáo dục là bước mở đầu. Tuy không có gì đột xuất, nhưng rất vẻ vang. Không 

có tượng đồng bia đá, không có gì là oanh liệt, nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh hùng, anh 

hùng tập thể"2. 

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, người thầy giáo là người vẻ 

vang nhất trong xã hội. Bởi vì, xã hội ta, dân tộc ta rất "tôn sư trọng đạo". Bởi vì, nếu 

không có thầy giáo, không có giáo dục, thì không có những lớp người có đủ tài năng, trí 

tuệ để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nói chuyện với cán bộ, giảng viên trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội (ngày 21-10-1964), Người nhấn mạnh: "Người thầy giáo tốt - 

thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, 

không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô 

danh. Đây là một điều rất vẻ vang. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, 

thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được"3. Chính từ những lẽ đó, Người khẳng 

định: "Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý kiến không đúng về nghề 

thầy giáo, thì phải sửa chữa"4. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của nghề thầy giáo, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh xác 

định, không phải bất cứ ai cũng làm được thầy giáo và việc đưa người vào làm nghề thầy 

giáo phải tuyển chọn rất chặt chẽ, cẩn thận. Nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất 



về công tác huấn luyện và học tập (ngày 6-5-1950), Người nhấn mạnh: "Không phải ai 

cũng huấn luyện được”5, “lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận"6. Trong tác 

phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Người nhắc nhở: "Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc 

huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện 

đó"7. 

Trên cơ sở nền giáo dục chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn rất sâu sắc về 

giáo dục - đào tạo cán bộ. Theo Người, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cán bộ có những yêu 

cầu đặc thù riêng đối với các nhà giáo. Một yêu cầu đặc biệt quan trọng đó là, các nhà giáo 

giảng dạy ở nhà trường đào tạo cán bộ ngành nào, thì phải có trình độ hiểu biết thực tiễn 

sâu sắc về ngành ấy. Đã nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, giáo viên giảng 

dạy môn chuyên ngành nào thì phải thành thạo nghề nghiệp của ngành ấy. Người còn chỉ 

thị cho cơ quan lãnh đạo các ngành chuyên môn phải "gom góp tài liệu", cử người tham 

gia giảng dạy nhất là huấn luyện thực hành, nhằm sao cho cán bộ học ngành nào "dần dần 

đi đến thành thạo công việc ngành ấy". 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mỗi nhà giáo phải học vấn 

chuyên ngành sâu, kỹ năng sư phạm giỏi, đạo đức nhà giáo tốt. Người luôn nhắc nhở các 

nhà giáo, chỉ thị cho "những người đi huấn luyện" là phải mẫu mực về mọi mặt. Ngay từ 

đầu những năm 50 của thế kỷ trước, Người đã xác định: "Người huấn luyện của Đoàn thể 

phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc"8. Theo Người, muốn trở 

thành nhà giáo mẫu mực, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ "trồng người" cao quý, thì mỗi 

nhà giáo phải không ngừng nỗ lực học tập, phải thực hiện tốt khẩu hiệu: "Học không biết 

chán, dạy không biết mỏi". Người nhắc nhở đội ngũ nhà giáo, những người làm công tác 

huấn luyện: "Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện 

của mình"9. Đặc biệt, Người luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ nhà giáo phải yêu nghề, 

yêu trường, phải biết tự hào về nghề nhà giáo cao quý: "Thầy cũng như trò, cán bộ cũng 

như nhân viên, phải thật thà yêu nghề mình. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế 

hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?"10. Người 

còn nhắc nhở đội ngũ nhà giáo phải mô phạm, phải gương mẫu về đạo đức, lối sống: "Cô 

giáo, thầy giáo trong chế độ ta... phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu hậu lạc'' nghĩa là 

khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức 

cách mạng"11. 

Người chẳng những quan tâm giáo dục, động viên, mà còn cùng với Đảng, Nhà nước ta đề 

ra và tổ chức thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với đội ngũ nhà giáo. Ngay sau Cách 



mạng Tháng Tám thành công, khi thực hiện chế độ giáo dục mới, Người đã chỉ thị: "Cần 

phải ưu đãi các giáo viên và khen thưởng những lớp tổ chức tốt"12. Lời dạy này của Người 

là định hướng tư tưởng quan trọng cho Ngành Giáo dục, đã được Đảng và Nhà nước ta 

vận dụng, thực hiện ngày càng tốt hơn. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo Việt 

Nam bao gồm nhiều nội dung sâu sắc, có giá trị bền vững, có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết 

hiện nay. Để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục 

nước nhà trong những năm tới, đội ngũ nhà giáo cần phải quán triệt sâu sắc hơn nữa tư 

tưởng quan trọng này của Người. Trên cơ sở đó, mỗi nhà giáo không ngừng nỗ lực tu 

dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng toàn diện cả phẩm chất và năng lực, thật sự xứng 

đáng là "Thầy giáo tốt", Thầy giáo đúng nghĩa theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nguồn: xaydungdang.org.vn 

  

 

 

  Ngày 7/11: Kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng tháng mười Nga thành công 

(7/11/1917-7/11/2022 

  Ngày 9/11: Kỷ niệm 9 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11/2013 

- 9/11/2022) 

 Ngày 18/11: Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(18/11/1930 -18/11/2022) 

 Ngày 20/11: Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2022) 
 

 Ngày 28/11: Kỷ niệm 202 năm ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1920-28/11/2022) 

 

* TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 11 

  

1. Ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 với 

cách mạng Việt Nam 

 Ngày 7 tháng 11 năm  1917 nhân dân lao động Nga thực hiện thành công cuộc cách 

mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, đưa nước Nga từ một nước tư bản kém phát triển, trở 

III. THEO DÒNG LỊCH SỬ 



thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đánh dấu 

mốc mở đầu thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội 

(CNXH) trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã cổ vũ và thúc 

đẩy phong trào phát triển theo con đường đi lên CNXH và chủ nghĩa cộng sản (CNCS); 

đưa giai cấp vô sản từ giai cấp bị áp bức, bóc lột trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

       Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, nước Nga đã phá vòng vây của chủ nghĩa 

đế quốc (CNĐQ), cùng các nước Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh 

thế giới, đưa loài người thoát khỏi những thảm họa mà chúng gây ra, xây dựng 

Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô viết hùng mạnh. Từ thắng lợi vĩ đại của Liên Xô, là sự ra 

đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và phong trào giải phóng dân tộc trên 

thế giới phát triển mạnh mẽ sau năm 1945. Điều đó chứng tỏ Cách mạng Tháng Mười Nga 

đã tạo ra “cú hích” mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng nói chung, phong trào tiến lên 

XHCN nói riêng trên phạm vi toàn thế giới. 

 Khi Cách mạng Tháng Mười Nga do Đảng Cộng sản và VL.I.Lênin lãnh đạo diễn ra 

thắng lợi, cũng là lúc ở các nước Đông Dương và Việt Nam, phong trào đấu giải phóng 

khỏi ách áp bức dân tộc ở giai đoạn khủng hoảng về đường lối, lực lượng lãnh đạo cách 

mạng. Các phong trào đấu tranh theo xu hướng, ý thức hệ khác nhau, từ phong kiến, đến ý 

thức hệ tư sản, cuối cùng đều thất bại. 

 

 
      Với khát vọng tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, sau nhiều năm bôn ba 



thế giới, đến tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những 

luận cương về vấn đề dân tộc và vắn đề thuộc địa của Lênin. Từ đó, Người xác định cách 

mạng Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga. Người khẳng định: 

“Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng 

(công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. 

Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”[1]. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc 

đến Liên Xô, tìm hiểu và nghiên cứu về mạng Tháng Mười, về chủ nghĩa xã hội và Nhà 

nước Xô viết, những thành tựu do Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại, Người rút ra kết 

luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến 

nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật”[2]. 

 Người kết hợp giữa lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin với tinh thần yêu 

nước của dân tộc Việt Nam, xây dựng liên minh công- nông và khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc. Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã chuẩn bị về lý luận, tổ chức, tiến hành Hội nghị 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, đại diện cho 

nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Nói về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với công cuộc giải phóng dân tộc 

ở Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười đã thúc đẩy phong trào 

giải phóng dân tộc, làm cho nó trở thành một làn sóng mãnh liệt trong tất cả các nước 

phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Dương, Việt Nam”[3]. Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng đã tổ chức các phong trào đấu tranh cách mạng; qua đó lực lượng cách mạng của 

quần chúng nhân dân trưởng thành về mọi mặt..; xúc tiến chuẩn bị lực lượng để thực hiện 

công cuộc giải phóng. Vận dụng kinh nghiệm chớp thời cơ của Cách mạng Tháng Mười 

Nga, Đảng đã sáng suốt dự báo thời cơ của cách mạng Việt Nam sẽ đến khi “Quân Đồng 

minh vào Đông Dương đánh Nhật, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh... là những dịp tốt 

cho nhân dân Đông Dương nổi dậy giành quyền độc lập, tự do”[4]. 

 Từ bài học liên minh công-nông của Cách mạng Tháng Mười Nga vận dụng vào thực 

tiễn Việt Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng khối liên minh công-nông-

vững chắc, làm nòng cốt cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy tinh thần yêu nước, 

sức mạnh của cả dân tộc, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả 

nước. Đảng khẳng định: Cách mạng Tháng Tám “là kết quả tổng hợp của các phong trào 

cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô viết 

Nghệ-Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939-

1945, mặc dù cách mạng có những lúc bị dìm trong máu lửa”[5]. 

 Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải 

phóng dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 - nhà nước dân chủ 

nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh 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”[6]. Đồng thời 

Người cũng khẳng định: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam một lần nữa 



đã chứng tỏ tính chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, 

tính chất đúng đắn của đường lối mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 

đã vạch ra”[7]. “Con đường mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra cho các dân tộc, 

cho nhân dân Việt Nam đó là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” [8]. 

      Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam 

Nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng mới giành được, tiếp tục thực 

hiện cuộc kháng chiến kéo dài chín năm (1945-1954), đánh bại thực dân Pháp xâm lược, 

giải phóng hoàn toàn miền Bắc và đưa miền Bắc tiến lên CNXH. Trong 21 năm kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước 

tiếp tục kiên định độc lập dân tộc và CNXH, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH theo con đường mà Đảng, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam lựa chọn - đó là con đường của Cách mạng 

Tháng Mười Nga. 

 Kể từ đầu thập niên 90, thế kỷ XX, sau khi mô hình XHCN ở Liên Xô và các nước 

Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch của CNXH và nhiều người nước ngoài ngộ nhận cho 

rằng CNXH đã lỗi thời và không thể tồn tại. Song, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam 

vẫn kiên trì tiếp tục con đường cách mạng XHCN; đổi mới đúng đắn và thực hiện đường 

lối đổi mới hiệu qủa; giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với công 

bằng, dân chủ, tiến bộ xã hội. 

 Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đang trong thời 

kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hiện nay, thế và lực 

của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được 

nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 ra đời cách đây hơn 100 năm, dưới ánh sáng cùa 

Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam hoàn 

thành cách mạng dân tộc dân chủ, đưa đất nước đi lên CNXH, kiên định mục tiêu “Độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, giành được những thắng lợị to lớn, đặc biệt trong 

công cuộc đổi mới hiện nay./. 
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2. Ý nghĩa ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11/2013 - 9/11/2022) 



“Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo 

dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”... 

Ở nước ta, Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ 

Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, 

Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân 

chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân 

dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ 

đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính 

vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính 

thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013). 

Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức 

nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người 

trong xã hội”. 

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân 

thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế 

trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật 

cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy 

định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời 

sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt 

động của hệ thống tư pháp. 

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật 

trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành 

vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của 

mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu 

pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin 

pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã 

hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân 

chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh 

thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 



Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu 

sắc. Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu 

rộng trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, nhắc nhở giáo dục cán bộ, công chức, viên 

chức phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật./. 

3. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2022) 

MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM 

Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ 

trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập tự do của 

Tổ quốc. 

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là phong trào Xô viết 

Nghệ tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng 

minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam. 

Từ đó tới nay, ở mỗi thời kỳ khác nhau có những hình thức và tên gọi tổ chức cụ thể khác 

nhau phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống 

nhất Việt nam nơi tập hợp các giai tầng trong xã hội vì những mục tiêu lớn của dân tộc 

luôn tồn tại và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam - người chủ xướng việc hình thành 

Mặt trận Dân tộc thống nhất trong thời hiện đại - vừa là thành viên tích cực của Mặt trận 

vừa bằng sự sáng tạo, đúng dắn trong đường lối, chính sách, sự gương mẫu phấn đấu vì lợi 

ích chung của dân tộc đã được các thành viên của Mặt trận thừa nhận vai trò lãnh đạo. 

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc Thống 

nhất Việt nam với mục tiêu tập hợp và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân 

phấn đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng văn minh. 

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT PHẢN ĐỂ ĐÔNG DƯƠNG HỘI PHẢN ĐẾ 

 ĐỒNG MINH 

(18/11/1930) 

Ngay từ Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã vạch ra sự cần thiết phải 

xây dựng một Mặt trận Dân tộc thống nhất nhằm đoàn kết các giai tầng trong xã hội, các 



tổ chức chính trị, các cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh mọi nhân tố của 

dân tộc phấn đấu cho sự nghiệp chung giải phóng dân tộc. 

Qua phong trào cách mạng phản đế, phản phong sôi nổi trong cả nước mà đỉnh cao là Xô 

viết Nghệ Tĩnh, các tổ chức chính trị với các hệ tư tưởng khác nhau nhưng gặp nhau ở 

mục tiêu giải phóng dân tộc lần lượt xuất hiện với sự tham gia của nhiều tầng lớp, nhiều 

dân tộc. Quá trình này cũng khẳng định năng lực cách mạng của các giai tầng trong xã hội, 

khẳng định vị trí đặc biệt và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân với việc định hướng cho 

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Quá trình này cũng khẳng định khối liên minh công 

nông là cơ sở của Mặt trận Dân tộc thống nhất do Đảng chủ xướng. Trong Án nghị quyết 

về vấn đề phản đế tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

tháng 10 năm 1930 đã nêu rõ sự cấp thiết phải thành lập Mặt trận Thống nhất phản đế. 

Ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương đã ra Chỉ thị 

thành lập Hội Phản đế đồng minh hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới 

sự lãnh đạo của Đảng. 

PHẢN ĐẾ LIÊN MINH 

(3/1935) 

Tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng lần thứ nhất đã thông qua nghị quyết về công tác Phản 

đế liên minh, quyết định thành lập và thông qua điều lệ của tổ chức nhằm tập hợp tất cả 

các lực lượng phản đế toàn Đông dương. Điều lệ của Phản đế liên minh rộng và linh hoạt 

hơn Điều lệ Hội phản đế đồng minh. Bất kỳ người hoặc đoàn thể nào thừa nhận nghị 

quyết, Điều lệ và thường xuyên nộp hội phí thì được thừa nhận là hội viên. 

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT NHÂN DÂN PHẢN ĐẾ 

(10/1936) 

Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân Phản đế được phổ biến qua tài liệu 

chung quanh vấn đề chính sách mới ngày 30/10/1936 khắc phục những sai lầm trong nhận 

thức và hành động trong quá trình thực hiện liên minh thời kỳ trước. Việc tập hợp lực 

lượng trong Mặt trận được công khai qua bức thư ngỏ của Đảng Cộng sản Đông Dương 

gửi cho Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp bày tỏ sự đồng minh với nhân dân Pháp, kêu 

gọi ban hành một số quyền tự do dân chủ cơ bản cho nhân dân Đông Dương và hô hào "tất 

cả các đảng phái chính trị, tất cả các tầng lớp nhân dân Đông Dương tham gia Mặt trận 

nhân dân Đông Dương". 

MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG 

(6/1938) 



Sau khi Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền với bản chương trình hành động trong đó 

có nêu việc thành lập một Uỷ ban của nghị viện điều tra tình hình chính trị và kinh tế ở các 

thuộc địa, cùng với nhiều nước thuộc địa khác các nhà yêu nước Việt Nam kêu gọi "tiến 

tới một cuộc Đông dương Đại hội" sáng kiến đó được đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ 

bằng bức thư ngỏ tháng 8/1936 nêu 12 nguyện vọng cụ thể làm cơ sở cho Đông Dương 

Đại hội, lời kêu gọi đã dấy lên một phong trào sôi nổi trong nhân dân cả nước. 

Tháng 9/1937 một loạt các tổ chức như Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Hội Cứu tế 

bình dân, Công hội, Nông hội ra đời cùng với việc hoạt động công khai và nửa công khai 

của các tổ chức quần chúng nhuư hội ái hữu, tương tế, các hội hoạt động âm nhạc... từng 

bước hình thành một Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

Tháng 6/1938 Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thư công khai cho các đảng phái đề nghị 

gác các ý kiến bất đồng để "bước tới thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương" chính 

trong thời kỳ này từ những phong trào Mặt trận đã dần hình thành Mặt trận với tính chất 

của một tổ chức. 

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT DÂN TỘC PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG 

(11/1939) 

Tháng 9/1939,chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, Mặt trận Dân chủ Đông dương bị 

thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Cùng với sự đầu hàng thoả hiệp của thực dân Pháp với 

phát xít Nhật, vấn đề sống còn của các dân tộc Đông Dương đã đặt ra. Tháng 11/1939 

Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo, chuyển cuộc vận động 

Mặt trận Dân chủ thành Mặt trận Dân tộc thống nhất chống chiến tranh đế quốc với tên gọi 

chính thức: Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông dương nhằm liên hiệp tất cả các 

dân tộc Đông Dương, các giai tầng, đảng phái, cá nhân có tinh thần phản đế muốn giải 

phóng dân tộc chống đế quốc, bè lũ tay sai của chúng và vua chúa bản xứ phản bội quyền 

lợi dân tộc. Các tổ chức phản đế phát triển nhanh chóng dưới hình thức bí mật và công 

khai. 

VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI GỌI TẮT LÀ VIỆT MINH 

(19/5/1941) 

Năm 1940, quân Nhật kéo vào Đông dương, thực dân Pháp đầu hàng và làm tay sai cho 

phát xít Nhật. Tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8, theo đề 

nghị của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít Pháp Nhật 

với tên gọi Việt nam Độc lập đồng minh gọi tắt là Việt minh đã ra đời ngày 19.5.1941 lấy 

cờ đỏ sao vàng năm cánh làm cờ của Việt minh và làm cờ tổ quốc "khi thành lập nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà". 



Mặt trận Việt minh thu hút được mọi giới đồng bào yêu nước, từ công nhân, nông dân, trí 

thức, tiểu tư sản đến tư sản dân tộc, phú nông và một số địa chủ nhỏ có tinh thần yêu nước, 

đưa tới cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật của toàn dân ta trong những năm 1941-1945, Mặt 

trận Việt minh là một trong những nhân tố cơ bản bảo đảm cho cách mạng thành công. 

Từ sáng kiến triệu tập toàn quốc đại biểu đại hội, Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt minh 

triệu tập họp ở Tân trào trong 2 ngày 16-17/8/1945 đã thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, 

quyết định quốc kỳ, quốc ca cử ra Uỷ ban giải phóng dân tộc tức là Chính phủ lâm thời do 

Hồ Chí minh làm Chủ tịch và ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 

lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, đại biểu tổng bộ Việt minh Nguyễn Lương Bằng đọc lời 

hiệu triệu đồng bào cả nước. 

HỘI LIÊN HIỆP QUỐC DÂN VIỆT NAM GỌI TẮT LÀ HỘI LIÊN VIỆT 

(29/5/1946) 

Năm 1946, giữa lúc nước Việt nam dân chủ cộng hoà vừa ra đời phải đương đầu với nhiều 

khó khăn lớn, một Ban vận động thành lập Hội liên hiệp quốc dân Việt nam gồm 27 người 

với đại biểu Việt minh là Hồ Chí Minh, được thành lập nhằm mở rộng hơn nữa khối đoàn 

kết dân tộc. 

Việt minh và Liên Việt đã cùng nhau làm chỗ dựa vững chắc cho chính quyền Cách mạng 

non trẻ đối phó có hiệu lực với thù trong giặc ngoài. 

MẶT TRẬN LIÊN VIỆT 

(3/3/1951) 

Năm 1951, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã đi vào giai đoạn quyết liệt, 

thực hiện khẩu hiệu " Tất cả cho tiền tuyến ", yêu cầu tập hợp các hình thức tổ chức Mặt 

trận để đoàn kết động viên toàn dân ta tập trung sức người sức của đẩy mạnh kháng chiến 

trở nên cấp bách. Với các chủ trương đường lối đúng đắn Đảng Lao động Việt Nam và sự 

ủng hộ tích cực của các Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, các tổ chức chính trị, các nhân sĩ trí 

thức trong Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt, hai tổ chức Mặt trận được hợp nhất thành 

Mặt trận Liên Việt. 

Mặt trận Liên Việt đã góp phần động viên công sức của toàn quân, toàn dân lập nên chiến 

thắng lịch sử Điện Biên phủ, đưa đến việc ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 công 

nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt nam. 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

(10/9/1955) 



Đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt nam, hất cẳng thực dân Pháp và phá hoại hiệp định 

Giơ-ne-vơ âm mưu chiếm đóng miền Nam chia cắt lâu dài nước ta. Cách mạng Việt nam 

lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã 

được hoàn toàn giải phóng và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực 

hiện thống nhất nước nhà. 

Trong bối cảnh đó, ngày 10.9.1955, Mặt trận Tổ quốc Việt nam ra đời với mục đích đoàn 

kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, 

xây dựng một nước Việt nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã phát huy tác dụng to lớn của mình trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước cũng như trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã động viên đồng bào và chiến sĩ nêu cao chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng đánh thắngchiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và hết lòng hết sức đáp ứng 

các yêu cầu của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt 

nam đã tích cực tham gia cải tạo Xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, 

thương nghiệp nhỏ và giúp đỡ các nhà tư sản dân tộc thông suốt chính sách làm cho cuộc 

cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tiến hành thuận lợi, đạt kết quả. Mặt trận đã 

tích cực góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ra sức động viên nhân dân tham 

gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng chính quyền cách mạng, 

phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế, thực hiện nếp sống mới, xây dựng con người mới. 

MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM 

(20/12/1960) 

Trong cao trào đồng khởi của đồng bào miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 

Nam ra đời (20-12/1960) nhằm đoàn kết toàn dân đánh bại chiến tranh xâm lược của đế 

quốc Mỹ, đánh đổ nguỵ quyền tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất 

Tổ quốc. Với đường lối đúng đắn ấy, Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã tập hợp dưới ngọn 

cờ đại nghĩa của mình các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và mọi người Việt nam yêu 

nước, để cùng nhau chống Mỹ cứu nước. 

Mặt trận dân tộc giải phóng không ngừng củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc, tổ 

chức và động viên đồng bào và chiến sĩ miền Nam đẩy mạnh đấu tranh trên cả ba mặt trận: 

quân sự, chính trị và ngoại giao. ảnh hưởng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng không ngừng 

được mở rộng trong các tầng lớp nhân dân miền Nam và uy tín của mặt trận đã được nâng 

cao trên trường quốc tế 

LIÊN MINH CÁC LỰC LƯỢNG DÂN TỘC DÂN CHỦ VÀ HÒA BÌNH  

VIỆT NAM 



Trong cao trào tiến công và nổi dậy đầu xuân Mậu Thân (1968) Liên minh các lực lượng 

Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam ra đời (20/4/1968). Kết tụ từ các phong trào đấu 

tranh yêu nước của các giới sinh viên, học sinh, trí thức, đồng bào tôn giáo, công thương 

gia, nhân sĩ dân chủ tại các thành thị miền Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân 

chủ và Hoà bình Việt nam bằng những công tác trong nước và ngoài nước đã góp sức 

động viên xúc tiến các phong trào ấy, tăng thêm sức mạnh cho khối đoàn kết toàn dân, 

chống Mỹ cứu nước. 

Phấn đấu cho một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc 

thực hiện thống nhất nước nhà, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 

miền Nam và Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam đã luôn 

luôn hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ nhau tạo nên một sức mạnh không gì lay chuyển nổi của khối 

đại đoàn kết dân tộc, và đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân đến 

thắng lợi hoàn toàn, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất 

nước nhà. 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

Sau khi cả nước đã được độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn của một quốc gia đòi hỏi hợp 

nhất 3 tổ chức mặt trận. Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội Mặt 

trận Dân tộc thống nhất họp từ 31/1 đến 4/2/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống 

nhất ba tổ chức Mặt trận ở hai miền Nam Bắc nước ta thành một tổ chức Mặt trận Dân tộc 

thống nhất duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất ý 

chí của tất cả các tổ chức của các giai tầng trong xã hội, các cá nhân tiêu biểu của các dân 

tộc, tôn giáo, tầng lớp, các vị lãnh đạo tiêu biểu cho ý chí đoàn kết của dân tộc, luôn phấn 

đấu xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc vững mạnh thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh vị 

lãnh tụ của toàn dân tộc: "Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc thống nhất là xây dựng 

một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh". 

4. Lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 
 

Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ 

đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants - Liên 

hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). 

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức 

FISE xây dựng một bản "Hiến chương nhà giáo" gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu là đấu 

tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những 

quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo. 



Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu 

tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học 

sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự 

đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa 

của nhân dân ta. 

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn 

Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một 

số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam 

đã được kết nạp là một thành viên của FISE. 

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, 

trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày 

Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. 

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền 

Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại 

các vùng giải phóng ở miền Nam. 

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 

phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có 

điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành 

trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để 

tôn vinh những người làm công tác trồng người. 

 

 * Ý nghĩa của Ngày nhà giáo Việt Nam 

 

Ngày 20/11 sớm đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm nghề giáo truyền thống của Việt 

Nam. Điều này vô cùng phù hợp với một dân tộc hiếu học và truyền thống tôn sư trọng 

đạo như Việt Nam. Ngày 20/11 chính là dịp để thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân 

sâu sắc đến thầy cô giáo của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 

20/11, mọi người đều hướng đến thầy cô giáo, gửi những lời chúc, những món quà tốt đẹp 

đến thầy cô. 

 

5. Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1920-28/11/2022) 
 

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học người 

Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập học thuyết Mác - học 

thuyết khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. 
  



  

 
  

  

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Ba-rơ-men tỉnh Ranh, Vương 

quốc Phổ (ngày nay là nước Đức) trong một gia đình là chủ xưởng dệt. Năm 14 tuổi, 

Ph.Ăng-ghen học tại thành phố Ba-rơ-men và đã sớm bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ. 

Tháng 10/1834, Ph.Ăng-ghen chuyển sang học ở trường trung học En-béc-phen-đơ, một 

trường tốt nhất ở Phổ thời bấy giờ. Năm 1837, Ph.Ăng-ghen buộc phải rời bỏ trường trung 

học khi chưa tốt nghiệp để bắt đầu công việc buôn bán ở Văn phòng theo yêu cầu của bố. 

Trong thời gian này Ông tự học các ngành sử học, triết học, văn học, ngôn ngữ và thơ ca. 

Tháng 6/1838, Ph.Ăng-ghen đến làm việc tại Văn phòng thương mại ở thành phố cảng Ba-

rơ-men, thành phố cảng lớn buôn bán với nhiều nơi trên thế giới. Tại đây Ph.Ăng-ghen 

được mở rộng tầm hiểu biết về nền văn học và báo chí nước ngoài cũng như tác động của 



cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã chín muồi ở Đức hồi bấy giờ và chính điều đó đã thúc 

đẩy việc hình thành các quan điểm dân chủ - cách mạng ở Ph.Ăng-ghen. 
  

Cuối năm 1839, Ph.Ăng-ghen bắt tay vào nghiên cứu các tác phẩm của Hê-ghen, chính 

thức không trở thành thương gia như ý muốn của bố mà hiến thân cho một sự nghiệp khác 

cao cả hơn. 

Tháng 9/1841, Ph.Ăng-ghen đến Béc-lin và gia nhập binh đoàn pháo binh. Tại đây được 

huấn luyện quân sự, đó là điều rất cần thiết, song Ph.Ăng-ghen vẫn lui tới trường Đại học 

Tổng hợp Béc-lin nghe các bài giảng triết học, tham gia hội thảo về lịch sử tôn giáo. 

Ngày 8/10/1842, Ph.Ăng-ghen mãn hạn phục vụ trong quân đội và từ Béc-lin trở về Ba-rơ-

men. Một tháng sau, Ph.Ăng-ghen sang Anh thực tập buôn bán. Trên đường sang Anh, 

Ph.Ăng-ghen đã thăm trụ sở tờ báo Rheinische Zeitung ở Koln và đã gặp C.Mác, Tổng 

biên tập tờ báo. Ph.Ăng-ghen đã ở lại Anh trong 02 năm. Trong thời gian từ tháng 9/1844 - 

tháng 3/1845, Ph.Ăng-ghen đã viết cuốn sách “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh” và 

nhiều bài báo khác để phân tích rõ sự phân chia xã hội thành 03 giai cấp cơ bản (giai cấp 

quý tộc chiếm hữu ruộng đất, giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp vô sản) và đi đến kết 

luận “đằng sau cuộc đấu tranh của các đảng phái ẩn giấu cuộc đấu tranh của các giai cấp”. 

Năm 1848, Đại hội II Liên đoàn những người cộng sản đã uỷ nhiệm C.Mác và Ph.Ăng-

ghen cùng viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” - đó là Cương lĩnh cách mạng đầu tiên 

của giai cấp vô sản thế giới, là ngọn đuốc soi đường cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị 

áp bức vùng lên đấu tranh phá bỏ xiềng xích và mọi sự áp bức, bất công trong xã hội tư 

bản. 

Tháng 3/1848, cùng với C.Mác, Ph.Ăng-ghen thảo ra “Những yêu sách của Đảng Cộng 

sản Đức” được Ban Chấp hành Trung ương Liên đoàn những người cộng sản thông qua 

như là văn kiện có tính chất cương lĩnh cho hành động của giai cấp vô sản Đức. 

Tháng 11/1849, Ph.Ăng-ghen đến Luân Đôn (Anh) và được bổ sung vào Ban Chấp hành 

Trung ương Liên đoàn những người cộng sản mà C.Mác đã cải tổ sau khi đến đây. Cùng 

với C.Mác, Ph.Ăng-ghen tham gia lãnh đạo Quốc tế Cộng sản I. 

Năm 1871, Ph.Ăng-ghen tham gia vào việc tổ chức chiến dịch bảo vệ Công xã Pari. Trong 

thời gian này, Ph.Ăng-ghen đã viết một số tác phẩm có giá trị lý luận, đặc biệt là cuốn 

“Chống Đuy rinh” (1878), góp phần to lớn cho việc hoàn thiện lý luận cho chủ nghĩa Mác. 

Sau khi C.Mác qua đời (1883), Ph.Ăng-ghen là người lãnh đạo tổ chức những người theo 

chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, chuẩn bị cho in tập 2 và 3 của bộ Tư bản mà C.Mác chưa kịp 

hoàn thành. Ph.Ăng-ghen viết nhiều tác phẩm nổi tiếng vào những năm cuối đời, 

như: Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu và Nhà nước (1884), Lút-vích Phoi ơ bắc và sự 

cáo chung của triết học cổ điên Đức (1886), Biện chứng tự nhiên, vấn đề nông dân ở Pháp 

và Đức (1894); Ph.Ăng-ghen mất ngày 05 tháng 8 năm 1895 ở Luân Đôn, thi hài sau đó 

được hỏa táng và thủy táng xuống biển. Những năm tháng sống và làm việc Ph.Ăng-ghen 

đã có những công lao, cống hiến vĩ đại đối với Chủ nghĩa Cộng sản và Phong trào công 

nhân Quốc tế. 



 
 

* Ph.Ăng-ghen đã cùng với C.Mác xây dựng, tạo lập nền tảng tư tưởng và hoàn thiện 

lý luận cho học thuyết cách mạng. 

- Đã bảo vệ và phát triển triết học duy vật, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ 

nghĩa duy vật lịch sử, mở ra một bước ngoặt căn bản trong triết học, cung cấp cho loài 

người một cách nhìn mới mẻ, một vũ khí sắc bén để nhận thức và cải tạo thế giới. 

- Đã dựa vào kinh tế chính trị học cổ điển, tạo ra một học thuyết kinh tế mới, đem lại một 

cuộc cách mạng thực sự trong kinh tế chính trị học. 

- Qua việc phân tích, mổ xẻ chủ nghĩa tư bản, C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã phát hiện ra 

những quy luật vận động và phát triển của nó, trên cơ sở đó dựa vào sự phát triển của xã 

hội tương lai, chỉ ra lực lượng xã hội có khả năng trở thành người sáng tạo xã hội mới là 

giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

* Cống hiến của Ph.Ăng-ghen trong học thuyết giá trị thặng dư - phát hiện vĩ đại thứ 

hai của học thuyết Mác. 

Trên cơ sở dự báo có tính khoa học và cách mạng mang bản chất nhân văn sâu sắc, 

Ph.Ăng-ghen truy tìm nguyên nhân sâu xa của những tệ nạn xã hội, những nỗi thống khổ 

của giai cấp công nhân: đó là chế độ sở hữu tư nhân tư sản. Trong chế độ sở hữu này, lực 

lượng sản xuất công nghiệp đã phát triển và tạo ra nhiều của cải nhưng “nạn giàu - nghèo, 

đau khổ do chính từ sự thừa thãi đẻ ra” lại ngày càng tăng lên. 

Với những phát hiện và những tư tưởng, quan điểm thể hiện trong các công trình nghiên 

cứu ngay từ thời gian đầu của Ph.Ăng-ghen, như C.Mác nhận xét, đã gợi mở và tạo cảm 

hứng cho C.Mác một hướng nghiên cứu mới, đúng đắn về xã hội tư bản, từ bỏ vị trí xuất 

thân của mình, Ph.Ăng-ghen đã lăn lộn, gắn bó với phong trào công nhân, với tấm lòng 

trung thành vô hạn và lập trường kiên định, với trí tuệ thiên tài và sự mẫn cảm về chính trị, 

Ph.Ăng-ghen đã quan sát, cảm nhận trực tiếp nhu cầu bức thiết của một giai cấp bị áp bức, 

bóc lột nặng nề nhất trong xã hội tư bản và phát hiện ra lực lượng xã hội có vai trò chủ đạo 

trong cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ 

nghĩa cộng sản - đó là giai cấp công nhân. 

* Cống hiến đặc sắc của Ph.Ăng-ghen trong việc phát hiện sứ mệnh lịch sử toàn thế 

giới của giai cấp công nhân - phát hiện vĩ đại thứ ba của học thuyết Mác. 

Cống hiến của Ph.Ăng-ghen đối với phong trào công nhân quốc tế được thể hiện sinh động 

thông qua 10 năm tồn tại của Quốc tế I và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế 

cho đến tận cuối đời. Sau khi Quốc tế I ngừng hoạt động, rồi Quốc tế II ra đời, vấn đề 

thống nhất phong trào công nhân quốc tế, đặc biệt là sự thống nhất tư tưởng của phong 

trào được Ph.Ăng-ghen hết sức quan tâm. Ông đấu tranh mạnh mẽ, kiên quyết chống 

những khuynh hướng tư tưởng ảnh hưởng xấu đến phong trào công nhân, nhất là đấu tranh 

chống chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa vô chính phủ, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng 

của chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân. 



* Ph.Ăng-ghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác 

luôn có giá trị khoa học và cách mạng. 

Cũng như C.Mác, Ph.Ăng-ghen không bao giờ coi lý luận của mình là học thuyết hoàn 

hảo, đã xong xuôi và buộc mọi người phải dập khuôn, sao chép, mà luôn đòi hỏi phải phát 

triển lý luận thông qua nghiên cứu thực tiễn, tổng kết thực tiễn. Ông kiên quyết bác bỏ 

những mưu toan giáo điều của học thuyết Mác, biến học thuyết đó thành một mớ những 

công thức bất biến; đồng thời đấu tranh với bất cứ người nào coi thường sự tiến bộ của 

khoa học, coi thường những điều kiện và những nhu cầu xã hội mới nảy sinh. 

Là một nhà tư tưởng quân sự thiên tài, Ph.Ăng-ghen còn là người có công đặt nền móng 

xây dựng và phát triển học thuyết mácxít về quân đội, về chiến tranh, bảo vệ thành quả 

cách mạng. Những đóng góp của Ph.Ăng-ghen trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật quân 

sự đã góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn di sản lý luận của chủ nghĩa Mác trong kho 

tàng tri thức, văn hóa nhân loại, một mẫu mực về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa duy vật 

biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nhận thức, giải thích một lĩnh vực đặc biệt phức 

tạp là chiến tranh và hòa bình, quân sự và quốc phòng, khởi nghĩa vũ trang và đấu tranh 

cách mạng, xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc. 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có những tư tưởng thiên tài của 

Ph.Ăng-ghen, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 

hội và hiện nay đang lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. 

Tư duy biện chứng của Ph.Ăng-ghen về phương thức phát triển “rút ngắn” cho thấy rõ, 

nước ta có điều kiện bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Về 

khách quan, trước hết đó chính là yếu tố thời đại. Những tư tưởng của Ph.Ăng-ghen về 

triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học... đến nay vẫn giữ nguyên tính thời 

sự và có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới đất nước ta, nhất là trong việc nhận 

thức và làm sáng tỏ quy luật vận động tất yếu của cách mạng Việt Nam, giúp chúng ta 

nhận thức đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện phát triển nền kinh tế. 

Qua 35 năm đổi mới đất nước cho thấy, đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách 

mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã 

hội, mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn, xây dựng hiệu quả hơn. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta đã nhận thức sáng tỏ hơn sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân, tăng cường vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền của dân, do dân 

và vì dân, hướng đến xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Nguồn: sovhtt.langson.gov.vn 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà 

nước quy định 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy 

định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 

2022-2024. 

Quyết định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong 

chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

  

Nhiều chính sách quan trọng về tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2022ĐỌC NGAY 

 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam; 

IV. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI  

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/hang-loat-chinh-sach-quan-trong-ve-tai-chinh-co-hieu-luc-tu-thang-11-2022-119221017105103675.htm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/hang-loat-chinh-sach-quan-trong-ve-tai-chinh-co-hieu-luc-tu-thang-11-2022-119221017105103675.htm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/hang-loat-chinh-sach-quan-trong-ve-tai-chinh-co-hieu-luc-tu-thang-11-2022-119221017105103675.htm


- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc 

phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; 

- Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương 

binh và xã hội. 

Tiền lương tăng thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp 

trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ; 

Không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

kinh phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương 

theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

2. Điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp ngành công thương 

Thông tư 16/2022/TT-BCT về quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương 

có hiệu lực từ ngày 23/11/2022. 

Thông tư quy định rõ, việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 

ngành, lĩnh vực công thương phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các điều kiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương. 

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương được sáp 

nhập, hợp nhất khi không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

Có điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phù hợp với quy hoạch ngành 

quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng quy định về số 

lượng người làm việc tối thiểu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP. 

Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo không làm giảm mức độ 

tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị; trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị 

sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất sẽ do cơ quan có thẩm quyền 

quyết định. 



3. Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục 

Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/11/2022. 

Trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục 

gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, 

Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ có 1 Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

Ngoài ra, nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Cụ thể Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường, 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai. 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt 

Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam. 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 

Với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc gồm: 

1- Vụ Hợp tác quốc tế; 2- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 3- Vụ Khoa học và Công nghệ; 4- Vụ 

Pháp chế; 5- Vụ Tổ chức cán bộ; 6- Vụ Đất đai; 7- Vụ Môi trường; 8- Thanh tra Bộ; 9- 

Văn phòng Bộ; 10- Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 11- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa 

dạng sinh học; 12- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 13- Cục Biến đổi khí hậu; 14- Cục 

Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; 15- Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai; 16- Cục Địa chất Việt Nam; 17- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam; 18- Cục Khoáng sản Việt Nam; 19- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 20- 

Cục Quản lý tài nguyên nước; 21- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; 22- Cục 

Viễn thám quốc gia; 23- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; 24- Báo 

Tài nguyên và Môi trường; 25- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; 26- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 27- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài 

nguyên và môi trường. 

Các đơn vị quy định từ (1) đến (22) là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ (23) đến (27) là các đơn vị sự 

nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. 

4. Cán bộ thuộc 11 lĩnh vực sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm mới được 

thành lập, quản lý doanh nghiệp 

Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 17/11, 

danh mục 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, đó là: 



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 12 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 quản lý ngân sách 

nhà nước và quản lý nhà nước về tài sản công không được thành lập, giữ chức danh, chức 

vụ quan lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trưóc đây mình có trách 

nhiệm quản lý. 

Các trường hợp còn lại như đã nêu ở trên (kế toán kiểm toán, thuế, hải quan…), trong 

thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, 

chức vụ quan lý, điều hành doanh nghiệp. 

5. Quy định mới chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp 

huyện 

  Theo Thông tư 03/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 11/11/2022, thực hiện 

quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp 

huyện. 

Cụ thể, về vị trí và chức năng, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND 

cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động 

đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng trên 

địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND cấp huyện và 

theo quy định của pháp luật. 



Đối với lĩnh vực khác thuộc Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng. 

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu, có tài khoản riêng; chịu 

sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức 

và công tác của UBND cấp huyện; chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý 

nhà nước thuộc ngành Xây dựng của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. 

6. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện có 20 nhiệm vụ, 

quyền hạn. 

Trong đó, tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều 

chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo 

giấy phép được cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của 

UBND cấp tỉnh. 

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong 

quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị 

loại V trên địa bàn. 

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng cho cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn... 

 

BIÊN TẬP BAN TỔ CHỨC-KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN 


