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     Trong quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến
vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua việc phát huy vai trò của nhân dân. Đến nay, những quan
điểm này của Người vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta
trong tình hình mới. 
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Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt các đại biểu Hội đồng nhân dân 
khóa đầu tiên của Hà Nội, ngày 4-1-1958_ Ảnh: TTXVN

     Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước 
     Với cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong 24 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh
không chỉ là người khai sinh ra nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, mà còn là người thầy vĩ đại trong việc phát huy
vai trò của nhân dân - chủ thể cao nhất, bảo đảm cho quyền lực nhà nước được thực thi theo đúng tính chất
quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Đến nay, việc phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát
quyền lực nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền,
người dân về kiểm soát quyền lực nhà nước, cũng như cơ chế phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát
quyền lực nhà nước có lúc, có nơi vẫn còn bất cập. Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng các quan điểm, tư tưởng
chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước là vấn
đề cấp thiết, nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 
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     Kiểm soát quyền lực nhà nước được bàn đến với nhiều định nghĩa khác nhau, song theo nghĩa chung nhất,
đó là một hệ thống cơ chế, thể chế được thực hiện bởi nhà nước và xã hội nhằm xem xét, giám sát, phát hiện,
bảo đảm cho việc thực thi quyền lực nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả.
     Theo C. Mác và Ph. Ăng-ghen, trong xã hội có giai cấp đối kháng, quyền lực nhà nước nằm trong tay giai
cấp thống trị; nếu chế độ nhà nước đó bị đập tan thì quyền lực nhà nước trở về tay nhân dân như chính cội
nguồn ban đầu của nó, nhân dân là gốc, là chủ thể của quyền lực. Kế thừa và phát triển quan điểm của C. Mác
và Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin khẳng định, kiểm soát quyền lực nhà nước là một trong những chức năng lãnh đạo,
quản lý của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, V.I. Lê-nin cho rằng, nhân dân là chủ thể kiểm soát nên cần phải hết
sức coi trọng và phát huy vai trò nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Người yêu cầu tổ chức cho
toàn dân tham gia kiểm tra và kiểm soát hoạt động của nhà nước, “tổ chức việc kiểm tra và kiểm soát từ dưới
lên, một cách dân chủ, do chính nhân dân, các hội liên hiệp của nhân viên, của công nhân và của những người
tiêu dùng, v.v., thi hành”(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào
điều kiện cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp đấu tranh của nhân dân ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.
Những quan điểm về kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua vai trò nhân dân được Người vận dụng, phát
triển, gồm một số nội dung chính sau:
     Thứ nhất, nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước bằng cách giám sát, phê bình, giúp đỡ Chính phủ. 
     Đề cao vai trò của nhân dân là quan điểm nhất quán, xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, bởi Người quan niệm, phải tổ chức sự kiểm soát quyền lực của nhà nước, mà muốn kiểm soát tốt thì phải
có quần chúng giúp mới được. Người cho rằng, những người lãnh đạo chỉ trông thấy một mặt của công việc,
của sự thay đổi theo cách từ trên xuống, nên bị hạn chế. Dân chúng trông thấy công việc, sự thay đổi của mọi
người, trông thấy vấn đề theo cách từ dưới lên và cũng có hạn chế. Cho nên, Người lưu ý, muốn giải quyết vấn
đề cho đúng, thì tất yếu phải hợp kinh nghiệm cả hai bên lại. Tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ cuối năm 1966,
Người đã nêu lên thực trạng tại một số nơi, ở cấp cơ sở, có những cán bộ phụ trách, do rơi vào chủ nghĩa cá
nhân, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân, đã làm những điều đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Do vậy, Người
luôn nhất quán khẳng định, chúng ta phải tin ở sự phê bình, kiểm soát của nhân dân. Trong tác phẩm Sửa đổi
lối làm việc (năm 1947), Người viết: “Để cho dân chúng phê bình cán bộ, dựa theo ý kiến họ mà cất nhắc cán bộ,
nhất định không xảy ra việc thiên tư, thiên vị, nhất định hợp lý và công bằng. Đồng thời, do sự dùi mài của dân
chúng, cán bộ và dân chúng đều tiến bộ, lại do đó, cán bộ và dân chúng đoàn kết chặt chẽ thêm”(2). Người luôn
mong muốn nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc việc kiểm tra, kiểm soát nhà nước:
“Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân. Chính
phủ rất mong đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê bình để làm trọn nhiệm vụ của mình là: người đày
tớ trung thành tận tụy của nhân dân”(3).  
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     Thứ hai, nhân dân kiểm soát quyền lực bằng quyền bầu cử, bất tín nhiệm và quyền khiếu tố với đại
biểu do mình cử ra. 
     Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ở quần chúng, khai hội, phê bình và bày tỏ ý kiến, bầu cử các ủy ban, các
hội đồng, v.v.; đó là những cách quần chúng kiểm soát những người lãnh đạo”(4). Vậy nên, sau khi nước nhà
giành được độc lập, Người đã chủ động đề xuất với Chính phủ tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước. Theo Người,
tổ chức Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có đức, có tài, để gánh
vác công việc nước nhà... Cũng từ Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của
nhân dân. Khi Quốc hội ra đời, sẽ cử ra Chính phủ và Chính phủ do nhân dân cử ra chính là Chính phủ của toàn
dân.  
     Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử là quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhân dân trong chế độ mới. Điều này
được Người khẳng định ở Đại hội nhân dân Thủ đô chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, ra
mắt cử tri ngày 24-4-1960. Trong lời phát biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, việc lựa chọn những đại biểu
như vậy là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của cử tri. Người đề cao giá trị mà lá phiếu cử tri mang lại, bởi nó là
một dấu hiệu để khẳng định một sự thật rằng nhân dân đã thật sự làm chủ nước nhà. Trong tác phẩm Thường
thức chính trị (năm 1953), Người nhấn mạnh: “Trong các cuộc bầu cử, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên,
không phân biệt gái trai, tôn giáo, mức tài sản, trình độ văn hóa, không phân biệt nòi giống đều có quyền
tham gia. Đó là một cách rất hợp lý, để nhân dân lao động thực hành quyền thống trị của mình”(5). 
     Mặt khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, với những đại biểu không xứng đáng, nhân dân có quyền bất tín
nhiệm. Trong bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa vào đầu năm 1947, Người
nêu lên tinh thần xây dựng Chính phủ vì nhân dân phục vụ, rằng nếu Chính phủ đó làm hại dân, thì nhân dân
có quyền đuổi Chính phủ. Quan điểm của Người về quyền bất tín nhiệm đã được cụ thể hóa tại Điều thứ 20,
Hiến pháp năm 1946: “Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra”. Điều này cũng được Người đề
cập trong Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ
ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối
với đại biểu của mình”(6). 
     Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến quyền khiếu tố của nhân dân, coi đây cũng là cách thức để
nhân dân tham gia trực tiếp vào việc kiểm soát quyền lực nhà nước. Trong Thư gửi đồng bào Liên khu IV (năm
1950), Người viết: “Nước ta là một nước dân chủ. Mọi công việc đều vì lợi ích của dân mà làm. Khắp nơi có đoàn
thể nhân dân, như Hội đồng nhân dân, Mặt trận, Công đoàn, Hội Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, v.v..
Những đoàn thể ấy là tổ chức của dân, phấn đấu cho dân, bênh vực quyền của dân, liên lạc mật thiết nhân dân
với Chính phủ. Khi ai có điều gì oan ức, thì có thể do các đoàn thể tố cáo lên cấp trên. Đó là quyền dân chủ của
tất cả công dân Việt Nam. Đồng bào cần hiểu rõ và khéo dùng quyền ấy”(7).
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     Thứ ba, nhân dân kiểm soát quyền lực thông qua xây dựng thể chế dân chủ.
     Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chế độ của ta là chế độ dân chủ, vì nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ, còn
Chính phủ là đày tớ của nhân dân... Theo đó, mọi công việc của Chính phủ từ việc to, việc nhỏ đều nhằm mục
đích phục vụ lợi ích của nhân dân. Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3-9-1945, Người đề
xuất “xây dựng hiến pháp dân chủ” để thể chế hóa quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Lời nói đầu Hiến pháp
năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của dân tộc - được Quốc hội khóa I thông qua ngày 9-11-1946, là thành quả
kết tinh trí tuệ của Ban dự thảo do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban, đã nêu rõ, nhiệm vụ của dân tộc ta
trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và xây dựng nước nhà trên nền tảng dân
chủ. Điều thứ 1, Hiến pháp năm 1946 còn ghi nhận quyền lực nhà nước cao nhất thuộc về nhân dân: “Tất cả
quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo,
giai cấp, tôn giáo”. 
     Đánh giá về vai trò của Hiến pháp năm 1946 trong thể chế hóa chế độ dân chủ ở Việt Nam, Người khẳng
định: “Chế độ do Hiến pháp năm 1946 xác nhận đã đảm bảo độc lập dân tộc và một nền dân chủ rộng rãi của
nhân dân”(8). Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến việc xây dựng thể chế dân chủ nhằm huy động vai trò của
nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Trong Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội
khóa I, ngày 18-12-1959, Người nêu rõ: “Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của
toàn dân, để phát huy tính tích cực và sức sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người công dân Việt Nam thực
sự tham gia quản lý công việc Nhà nước, ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất
nước nhà”(9). 
     Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền
lực nhà nước ở nước ta hiện nay 
      Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế bầu cử phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. 
     Hoàn thiện quy định và lộ trình, bảo đảm tốt nhất điều kiện về nắm bắt thông tin, nâng cao ý thức trách
nhiệm về quyền làm chủ của nhân dân; lấy ý kiến cử tri về các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và
hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình bầu cử. 
     Kết hợp chặt chẽ giữa định hướng chính trị, cơ cấu về tỷ lệ đại biểu với quyền tự ứng cử, quyền đề cử của
công dân; nâng cao số lượng cử tri tự ứng cử để phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. 
      Tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong quá trình tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu
ứng cử viên và giám sát hoạt động bầu cử, bảo đảm dân chủ và đúng luật định; khắc phục mọi biểu hiện hình
thức, xem xét tiêu chuẩn, lai lịch chính trị, uy tín của ứng viên chưa chặt chẽ; bảo đảm phát huy quyền làm chủ
của nhân dân trong lựa chọn, giới thiệu được những đại biểu thật sự ưu tú tham gia vào các cơ quan quyền lực
nhà nước. 
     Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ứng viên tham gia vận động, tiếp xúc cử tri, trình bày kế hoạch hành
động sau khi trúng cử; phát huy vai trò của phương tiện thông tin, truyền thông về nhiệm vụ bầu cử, qua đó,
cử tri ở từng địa bàn sẽ trực tiếp nắm được thông tin về năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín của các ứng viên,
từ đó lựa chọn được những đại biểu ưu tú. 
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     Thứ hai, hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền bất tín nhiệm đại biểu của nhân dân.
     Vấn đề bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân được quy định ở Điều 7 của Hiến pháp năm
2013, Điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và Điều 41 của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị
quyết số 102/2015/QH13, ngày 24-11-2015, theo đó, việc bảo đảm quyền bãi miễn của nhân dân đã được thực thi
gián tiếp thông qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện cơ chế để
nhân dân tham gia có hiệu quả hơn vào việc bãi miễn đại biểu không xứng đáng. 
     Thứ ba, bổ sung các chế định pháp lý để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý
Nhà nước và xã hội. 
     Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý Nhà nước và
xã hội là cách thức kiểm soát quyền lực nhà nước hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay. Thông qua việc
góp ý, phê bình, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của nhân dân sẽ ngăn ngừa được tình trạng lạm dụng quyền
lực mưu lợi cá nhân của một bộ phận cán bộ, công chức. Các quyền này đã được chế định ở quyền con người,
quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền khiếu
nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội... Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ:
“Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,
xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế; góp phần
quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hoạt động tự
quản cộng đồng”(10). /.

Trịnh Quốc Việt 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
(1) V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, t. 34, tr. 234 
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 336 
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 81 
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 328 
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 263
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 375 
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 397 
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 366 
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 374 
(10) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 173 - 174
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Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản của việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn?
Trả lời:
- Xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị quốc
gia.
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường.
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 Câu hỏi 2: Những nội dung cơ bản về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa?
 Trả lời:
 - Thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 - Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các
điểm nghẽn.
 - Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
 Câu hỏi 3: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong giai đoạn tới được Đảng ta xác định như thế nào?
 Trả lời:
 Đại hội XIII xác định mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn là:
 - Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát
triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
 - Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập
trung bình cao.
 - Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
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     77 năm qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tinh thần bất diệt của những ngày
tháng Tám lịch sử vẫn luôn cổ vũ, động viên mỗi người dân đất Việt vững tin vào sự lãnh đạo tài tình và sáng
suốt của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập
dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những
quyết sách lịch sử
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 Hình ảnh những ngày Tháng Tám lịch sử ở Hà Nội... (Ảnh: hochiminh.vn)

     Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng, mở
ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Lịch sử đã chứng
minh, thành công đó có được là nhờ một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin,
được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối
cách mạng đúng đắn; biết nắm bắt thời cơ, xây dựng và tổ chức lực lượng; phát huy sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền.
     Những ngày tháng Tám lịch sử...
     Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách
mạng đủ mạnh, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia; từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và
địch, tạo ra những thời cơ chín muồi để đưa Cách mạng đến thành công. Bàn về thành công của Cách mạng
Tháng Tám năm 1945, không thể không nhắc đến bài học về vấn đề nắm bắt thời cơ, đề ra những quyết sách
chính xác và kịp thời của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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     Thời điểm đó, tình hình chính trị vô cùng phức tạp, phát xít Nhật đảo chính hất cẳng Pháp (09/3/1945). Việc
nắm bắt thời cơ được thể hiện ngay khi Đảng đưa ra những dự báo về tình thế cách mạng để dân tộc Việt Nam
vùng lên giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở
rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Ngày 12/3/1945, Trung
ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, trong đó phân tích: "Mặc dù tình
hình chính trị khủng hoảng sâu sắc, nhưng điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương chưa thực sự chín muồi"[1] và
dự báo "ba cơ hội tốt" "sẽ giúp cho những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương chín muồi một cách mau chóng
và một cao trào cách mạng nổi dậy: Chính trị khủng hoảng (quân thù không rảnh tay đối phó với cách mạng);
Nạn đói ghê gớm (quần chúng oán ghét quân cướp nước); Chiến tranh đến giai đoạn quyết liệt (Đồng minh sẽ
đổ bộ vào Đông Dương đánh Nhật)"[2].
     Từ tháng 3 đến tháng 8/1945, Đảng ta tiếp tục đề ra nhiều chủ trương nhằm chuyển hướng đấu tranh cách
mạng, củng cố lực lượng như: thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân (tháng
4/1945)[3]; ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng
dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.
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...và ở Sài Gòn (Ảnh: hochiminh.vn)

     Đầu tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả
nước. Tại đây, Người đã có Thư kêu gọi khởi nghĩa, ban hành Mệnh lệnh khởi nghĩa, công bố Lệnh khởi nghĩa
(Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa)… Thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền như Đảng ta dự báo đã đến, Chủ
tịch Hồ Chí Minh với quyết tâm và tấm lòng khao khát giành độc lập dân tộc đã khẳng định: “Lúc này, thời cơ
thắng lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được
độc lập"[4]. Ngay khi nhận được tin Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (ngày 15/8/1945), Hội
nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) (tháng 8/1945) quyết định: “Cơ hội rất tốt
cho ta giành độc lập đã tới”[5] và phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phátxít Nhật và tay
sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.



     Có thể khẳng định, thời cơ của Cách mạng Tháng Tám chỉ tồn tại trong một thời gian rắt ngắn - từ sau khi
Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Trong tình thế ngặt nghèo, Đảng
ta đã hết sức khôn khéo, linh hoạt đẩy lùi nguy cơ để tạo ra thời cơ thuận lợi. Theo phân tích của nhiều
chuyên gia, nếu khởi nghĩa sớm hơn, khi Nhật chưa đầu hàng, ta sẽ gặp sự kháng cự quyết liệt, có thể tổn
thất lớn và khó giành thắng lợi, chính quyền cách mạng chưa thể thành lập trong toàn quốc. Còn nếu để
muộn hơn, khi Đồng minh đã vào Đông Dương, tình hình trở nên “vô cùng nguy hiểm”.
     Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của Nhân dân ta được nhân lên gấp bội: từ ngày 14 đến ngày
18/8, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra giành thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một
phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8, khởi nghĩa
giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng,
Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia
Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn
Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. 

     Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945 (từ 13 đến 28/8/1945), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh, 25 triệu đồng bào ta, với tinh thần "đem sức ta mà giải phóng cho ta" đã nhất tề vùng lên giành
chính quyền, tổng khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại
Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên
ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự
thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,
tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”[6].
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 Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, được truyền 
đi khắp nơi trước cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công. (Ảnh: hochiminh.vn)



      Vận dụng sáng tạo những thời cơ cách mạng
     Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Tuy
nhiên, bài học nắm vững và tận dụng triệt để thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp
tục vận dụng và phát triển sáng tạo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoàn thành sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
     Giữa bộn bề khó khăn của những buổi sơ khai thành lập Nước, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là chiến thắng lịch sử
Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc những năm kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược. Với thắng lợi này, chúng ta đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đưa cách
mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng giải
phóng dân tộc ở miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.
      Đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gần 21 năm, lâu dài với biết bao gian khổ, hy sinh; qua nhiều
giai đoạn, để đối phó với các kế hoạch, chiến lược khác nhau của đế quốc Mỹ để rồi làm nên đại thắng mùa
Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi
lên CNXH.
     Đó cũng là những năm đầu sau khi đất nước thống nhất với bộn bề khó khăn. Một mặt, chúng ta phải giải
quyết hậu quả 30 năm chiến tranh; mặt khác, phải tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc,
làm nghĩa vụ quốc tế, lại bị bao vây, cấm vận. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc đã quyết tâm
đồng lòng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng, củng cố chính quyền trên phạm vi
cả nước. Bước vào thời kỳ mới, đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ, nhưng đồng thời cũng có không ít
khó khăn, thách thức. Bài học về nắm bắt thời cơ và vận dụng sáng tạo thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm
xưa vẫn không ngừng được phát huy, tỏa sáng, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để nhân dân ta vượt
qua muôn vàn khó khăn, thử thách.
     Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước trước Đổi mới còn khủng hoảng, trì trệ, lưu thông phân phối ách
tắc, rối ren; hàng hóa, vật phẩm tiêu dùng khan hiếm; đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn; sau
Đổi mới, đã thành một Việt Nam năng động, phát triển, chuyển đổi thành công sang mô hình và cơ chế quản lý
kinh tế mới, có mức tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm; vị thế, uy tín, quan hệ ngoại giao của
Việt Nam ngày càng rộng mở và nâng cao, được đánh giá là quốc gia có môi trường chính trị ổn định, an ninh
và an toàn, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư quốc tế.
     Nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài
học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 77 năm
qua, góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa ngày nay, để từ
đó tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa
thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như mục tiêu Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.
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Ngày kỷ niệm 

01/8/1930

10/8/2004

19/8/1945

19/8/1945

28/7/1929

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công

Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam

Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước

Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo 08/8/1921

25/8/1911 Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người con 
ưu tú của quê hương "hai giỏi"

     Quảng Binh là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nơi ông đã để lại những tình cảm sâu nặng. Dù
ông đã đi xa nhưng các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Anh
hùng dân tộc, vị Tướng của Nhân dân, người con ưu tú của quê hương “hai giỏi”.

Tháng 8 
2022

     Quê hương Quảng Bình là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sinh thời, Đại tướng
luôn có những lời dặn dò chân tình, sâu sắc, lắng đọng trong lòng nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực
lượng vũ trang. Những năm 1980, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đời sống nhân dân còn nhiều khó
khăn, những lần về thăm quê, Đại tướng luôn dành nhiều thời gian gặp gỡ, động viên mọi người vượt khó.
     Năm 1998, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Quảng Bình khi tuổi đã cao. Lúc đó ông Đinh Minh Thử (68
tuổi), ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đang là Bí thư Huyện ủy Minh Hóa vinh dự được đón Đại tướng.
Ông Đinh Minh Thử nhớ mãi lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, muốn ổn định tình hình trước hết phải
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chăm lo gia đình chính sách, gia đình neo đơn.
     “Đại tướng vô cùng khiêm nhường, khiêm tốn, đúng với mục tiêu Đại tướng luôn nghĩ đến đó là “Dĩ công vi
thượng”, nghĩ cái chung trên hết. Ông căn dặn bây giờ hòa bình, thống nhất rồi thì trách nhiệm của Đảng bộ,
Chính quyền phải làm thế nào để quan tâm đến đồng bào, để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục,
chăm lo sức khỏe cho nhân dân", ông Thử nhớ lại.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong căn nhà lưu niệm ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 
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     Suốt cuộc đời mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mẫu mực, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân. Những
lần về thăm quê hương, ông thường căn dặn Đảng bộ, chính quyền địa phương rằng, “có độc lập tự do mà chưa
có ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì độc lập, tự do còn có ý nghĩa gì. Cho nên, chúng ta phải phấn đấu, phấn
đấu nhiều hơn nữa để mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân". Những người từng chiến đấu, làm việc cùng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhớ mãi những kỷ niệm sâu sắc về Đại tướng. Những quyết định táo bạo, sáng
suốt của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp góp phần làm nên lịch sử. Thế nhưng, Đại tướng không nói
về công lao của bản thân, không bao giờ nghĩ cho riêng mình. Với ông, công lao đó thuộc về Nhân dân, về
những cán bộ, chiến sĩ đã xông pha lửa đạn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
     Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, câu nói của Đại tướng “Tôi sống ngày
nào là vì đất nước ngày đó” cho chúng ta thấy nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước, thương dân trong con
người của Đại tướng luôn rực cháy cho đến tận những phút giây cuối cùng của cuộc đời.
     “Đại tướng đã đem hết tâm trí, sức lực để hoàn thành tốt nhất công việc mà Đảng, nhân dân và quân đội
giao phó. Nhưng khi nhắc đến chiến công, Đại tướng không bao giờ nói về công lao, dấu ấn của riêng mình mà
luôn nhắc đến vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của Bác Hồ, của Quân ủy Trung ương và vai trò to lớn của
quần chúng nhân dân, của bộ đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Đại tướng luôn
vì đất nước, vì nhân dân”, Trung tướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần về thăm quê hương tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (ảnh tư liệu)

     Năm 1999, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về thăm quê, đi thăm một số đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng
Bình. Về quê lần này, tuổi đã cao nhưng Đại tướng vẫn nhớ rõ từng người, hỏi thăm nhiều chuyện cụ thể. Đại
tướng hỏi cặn kẽ cuộc sống người dân vùng cát hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, đây là những vùng khó
khăn nhất từ xưa. Trong chuyến về thăm quê hương lần cuối cùng vào tháng 11/2004, cán bộ và Nhân dân tỉnh
Quảng Bình mãi mãi không quên lời nói của Đại tướng: "Dù ở xa nhưng trái tim tôi vẫn hướng về quê hương, có
khá đầy đủ thông tin về Quảng Bình. Tỉnh nhà có những việc làm tốt, tôi vui, nhưng cũng buồn khi tỉnh nhà có
những chuyện chưa hay…".
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     Theo ông Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành
những tình cảm sâu nặng và không nguôi nỗi nhớ quê nhà. Những kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, Đại
tướng đều gửi Thư chúc mừng cùng những lời động viên ân cần và chỉ dạy sâu sắc. Ông Cao Văn Định cho biết,
những lời căn dặn của Đại tướng với quê hương luôn đề cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ và
Nhân dân, chăm lo đời sống cho bà con.

Tháng 8 
2022

Cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

     “Với quê hương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho Quảng Bình tình cảm sâu nặng. Sự cổ vũ động
viên to lớn, chỉ dẫn ân cần, toàn diện trên tất cả các mặt công tác từ phát kinh tế xã hội, chăm lo đời sống
nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đại tướng luôn mong muốn quê hương Quảng Bình một thời
nổi danh “Hai giỏi” sẽ mãi vươn lên”, ông Định chia sẻ.
     Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất
sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên
Giáp luôn hướng về đất nước và Nhân dân: “Văn lo việc nước, Văn thành Võ / Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn"./.

Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam
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Đúng 9h sáng ngày 01/6/2022, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải phòng đã chính thức triển khai thu phí tự động trên
tất cả các làn ra vào. Điều này đã giúp cho các phương tiện qua làn nhanh chóng, hoạt động thu phí diễn ra
một cách trơn tru.
Và để tiếp tục triển khai rộng rãi hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc khác, tại Thông báo số
186/TB-VPCP, Văn phòng chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ đối với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương như
sau:
a) Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu
phí còn lại trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 01
tháng 8 năm 2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.
Như vậy, nếu đảm bảo đúng tiến độ, từ ngày 01/8/2022, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ đồng loạt bỏ
hình thức thu phí thủ công và chuyển sang sử dụng hệ thông thu phí tự động.

Chú ý, phương tiện không dán thẻ chưa dán thẻ đầu cuối (thẻ thu phí tự động) thì sẽ không được đi qua trạm
thu phí không dừng.
Do đó, nếu muốn di chuyển di chuyển thuận lợi trên các tuyến cao tốc kể từ ngày 01/8/2022, các phương tiện
cần nhanh chóng dán đăng ký tài khoản và dán thẻ thu phí không dừng VETC hoặc Epass.

Chính sách mới nổi bật có hiệu 
lực tháng 8/2022
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Tháng 8 tới, loạt chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý có thể kể đến việc thu phí tự
động không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc; bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với nhiều đối tượng công chức,
viên chức; bổ sung loạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,…

Tháng 8 
2022

https://luatvietnam.vn/thue/thong-bao-186-tb-vpcp-van-phong-chinh-phu-223455-d6.html
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STT
Công chức, viên chức

được bỏ chứng chỉ tin học,
ngoại ngữ

Văn bản quy định Ngày có hiệu lực

1
Viên chức chuyên ngành

thư viện
Thông tư 02/2022/TT-

BVHTTDL
15/8/2022

2
Viên chức chuyên ngành
công nghệ thông tin, an

toàn thông tin

Thông tư 08/2022/TT-
BTTTT

15/8/2022

3

Viên chức âm thanh viên,
phát thanh viên, kỹ thuật
dựng phim, quay phim
thuộc chuyên ngành

Thông tin và Truyền thông.

Thông tư 07/2022/TT-
BTTTT

15/8/2022

4
Viên chức chuyên ngành

văn hóa cơ sở
Thông tư 03/2022/TT-

BVHTTDL
25/8/2022
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Tháng 8/2022 còn đánh dấu thời điểm chính thức hiệu lực của rất nhiều Thông tư mới, điều chỉnh về tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số công chức, viên chức.
Cụ thể như sau:

Tháng 8 
2022

Thay vì phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các Thông tư mới chỉ yêu cầu những đối tượng công chức, viên
chức nêu trên cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
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Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 44/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền
khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thì phải gửi phiếu yêu cầu cho cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau:
1 - Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản.
2 - Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện.
3 - Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin.
Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải xem
xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ
cho cá nhân, tổ chức yêu cầu. Trường hợp từ chối thì phải trả lời nêu rõ lý do.
Hiện nay, Nghị định 117/2015/NĐ-CP mới chỉ quy định về tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông
tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm phục vụ những mục đích chính đáng của mình mà không hướng
dẫn về cách thức yêu cầu cung cấp thông tin.
Trên đây là những chính sách mới có hiệu lực tháng 8/2022. Bạn đọc có thể xem chi tiết Danh sách văn bản nổi
bật có hiệu lực tháng 8/2022 tại đây.

Đây là một trong những nội dung hoàn toàn mới được ghi nhận tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, áp dụng từ
ngày 25/8/2022.
Cụ thể, khoản 1 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định:
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất
thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.
Như vậy, nếu không phân loại chất thải rắn trong sinh hoạt, cá nhân, hộ gia đình có thể bị phạt từ 500.000 -
01 triệu đồng. 
Ngoài ra, Nghị định 45 cũng bổ sung thêm rất nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị
phạt trong thời gian sắp tới như:
- Hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính bị
phạt từ 2,5 - 03 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 40 Nghị định 45/2022/NĐ-CP).
- Hành vi thải chất gây mùi khó chịu, hôi thối vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1
lần trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần bị phạt từ 01 - 03 triệu đồng (điểm b khoản
1 Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP).
- Hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định về bảo vệ môi trường bị phạt từ 40 -
50 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 45/2022/NĐ-CP)…

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-44-2022-nd-cp-su-dung-he-thong-thong-tin-ve-nha-o-va-thi-truong-bat-dong-san-224031-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-117-2015-nd-cp-chinh-phu-100865-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach-moi-hang-thang/danh-sach-van-ban-tieu-bieu-co-hieu-luc-thang-8-2022-559-90763-article.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-45-2022-nd-cp-225156-d1.html
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Ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027
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TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Định hướng

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh
lần thứ XVI.
Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tới cán
bộ, đoàn viên, thanh niên; cơ sở Đoàn thực hiện Sổ ghi danh "Thanh niên làm theo lời Bác".
Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐVTN tham gia phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ; biến chủng
Covid-19 mới, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh.
Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm Ngày cách mạng Tháng Tám
thành công (19/8/1945 - 19/8/2022).
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