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I. Những lời dạy của Bác Hồ dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam 

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta sớm nhận ra được vai trò, sức mạnh 

của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất 

nước. Chính vì vậy, Bác đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đào tạo, giáo dục, bồi 

dưỡng các thế hệ học sinh, sinh viên. 

Bác coi học sinh, sinh viên là nhân tố hàng đầu và quyết định vận mệnh của đất 

nước sau này. Trong thư gửi học sinh cả nước ngày khai trường đầu tiên của nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác khẳng định: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ 

vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu hay không 

chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, và nhân dịp tết độc lập đầu 

tiên, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Bác viết: “Một năm khởi đầu 

từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. 

Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ. 

Bác đã nhiều lần nói chuyện trực tiếp với sinh viên trong và ngoài nước. Từ những 

lời dạy bảo chứa đựng tình thương bao la mà gần gũi của Bác đối với học sinh, sinh 

viên, chúng ta có thể rút ra các bài học mà Bác Hồ dành cho học sinh, sinh viên như 

sau: 

Thứ nhất là bài học về việc học tập:Đối với học sinh, sinh viên nhiệm vụ đầu 

tiên là học, học tốt và học giỏi, học để thành người hữu ích xây dựng xã hội, kiến 

thiết đất nước. Bác nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là học”, đồng thời Bác yêu 

cầu: Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì? 

Tại Đại hội sinh viên lần thứ hai, ngày 07/5/1958, một lần nữa, Bác nhắc lại và 

nhấn mạnh: “Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần hai câu hỏi: Học 

để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới 

có phương hướng”. Bác còn nói: “Làm nghề gì cũng phải học”, và mục đích của 

việc học là để “nâng cao năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, 

đời sống nhân dân ngày càng no ấm, vui tươi”. 
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Tiếp đến là bài học về đức và tài: Tại Đại hội sinh viên lần thứ hai, ngày 

07/5/1958, Bác nhấn mạnh hai phẩm chất hàng đầu của học sinh, sinh viên phải rèn 

luyện trong nhà trường là đức và tài. Sau này, Bác còn dùng khái niệm hồng và 

chuyên. Đức và tài, hồng và chuyên luôn đi đôi với nhau, song hành tồn tại cùng 

nhau trong một con người. 

Bác đã có những chỉ dẫn phong phú về mối quan hệ giữa tài và đức trong việc 

giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sử dụng con người. Luôn luôn gắn tài với đức, Người 

thường dùng từ ghép: “bậc tài đức”, “kẻ hiền năng”, “tài khác nhau nhưng ai giữ 

được đạo đức đều là người cao thượng”. 

Theo Bác, giữa tài và đức thì đức là gốc, là nền tảng: “Đạo đức là cái gốc của 

người Cách mạng”. Bác giải thích đạo đức Cách mạng rất giản dị, cụ thể: “Đạo đức 

Cách mạng không phải những điều cao siêu, xa lạ mà đối với mỗi người bất kỳ ở 

cương vị nào cũng đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ 

lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích phục vụ chủ nghĩa xã 

hội”. 

Sau cùng là bài học về lý tưởng Cách mạng:Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng 

cách mạng cho thế trẻ Việt Nam nói chung và cho sinh viên nói riêng là một trong 

những vấn đề được Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Bác ân cần khuyên nhủ: “Chúng ta 

không có một chút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc 

hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta”. Lý 

tưởng cách mạng đối với tuổi trẻ như ánh sáng mặt trời với sự sống, là sự gắn bó 

hữu cơ, là sự tự nguyện, tự giác, là sự đòi hỏi tự thân, nó thường trực, hướng tới: 

“Không một chút nào được quên”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các thế hệ trẻ Việt Nam tình yêu thương 

bao la, sâu sắc nhất. Người đã khẳng định: Thanh niên là chủ nhân tương lai của 

nước nhà… Chính vì thế, việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ luôn là nhiệm 

vụ quan trọng và cấp bách của toàn xã hội, “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải 

có những con người xã hội chủ nghĩa, tức là phải có những người có đạo đức xã hội 

chủ nghĩa”. 



Đã nhiều năm trôi qua nhưng những lời căn dặn Chủ tịch Hồ Chí Minh dành 

cho học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn mãi còn nguyên giá trị như thủa nào. Đây là 

tình cảm, là tư tưởng, là lời dạy, là định hướng cho lớp người sẽ làm chủ tương lai 

của đất nước và đó cũng luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ học sinh, sinh viên Việt 

Nam cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

II. Để "Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội" như Chủ tịch Hồ Chí Minh 

kỳ vọng 

Việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên được xác 

định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững 

của đất nước và đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Sinh 

thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành tình cảm, sư quan tâm, chăm lo giáo 

dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam; cổ vũ, phát huy vai trò của thanh 

niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Từ nhận thức sâu sắc rằng, thanh niên là những người trẻ, đầy nhiệt huyết, lực 

lượng tiên phong, xung kích, rường cột, hậu bị của Đảng, trong những năm tháng 

bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trongThư gửi Thanh niên 

An Nam, năm 1925: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu 

đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Và chính Người đã lựa chọn 

những thanh niên Việt Nam yêu nước, tập hợp họ trong tổ chức Hội Việt Nam Cách 

mạng thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, phương pháp đấu tranh cách 

mạng cho họ, đào tạo họ thành những cán bộ cốt cán cho phong trào cách mạng Việt 

Nam, chuẩn bị sáng lập Đảng - đội tiền phong của giai cấp và dân tộc. Sau khi nước 

nhà giành được độc lập, Người đã nhấn mạnh trongThư gửi các em học sinh nhân 

Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9/1945 

rằng: "Ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm 

sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết 

đó, nhà nước trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên 

tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng 

các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học 



tập của các em”. Không chỉ dừng ở đó, với chan chứa niềm thương yêu và kỳ vọng, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một 

phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng 

thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để 

chuẩn bị cái tương lai đó” và trong thư Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân 

dịp Tết sắp đến, tháng 1/1946, Người khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. 

Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội". Vì thanh niên là 

người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già; đồng thời, là người phụ trách, 

dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai (các cháu thiếu niên,nhi đồng); là người đi xung 

phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội; "là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang 

hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc” và “tính trung bình thanh niên chiếm 

độ 1 phần 3 tổng số nhân dân – tức là một lực lượng to lớn. Lực lượng to lớn thì phải 

có nhiệm vụ to lớn”, cho nên nhiệm vụ to lớn, vẻ vang nhất của thanh niên theo 

Người là góp sức mình để xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là 

do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà 

các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình, cho nên, với sức mạnh và khát khao 

cống hiến của tuổi trẻ, các thế hệ thanh niên Việt Nam phải luôn là những người 

“không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm 

nên". Tuy thanh niên có nhiệt huyết và sức trẻ, song Người cũng nhận thấy: “Ưu 

điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham 

chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng". Vì thế, để thanh niên 

"ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy" và phát huy 

được nguồn năng lượng của tuổi trẻ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, Người yêu 

cầu mỗi thanh niên phải thấm nhuần quan điểm: "Nhiệm vụ của thanh niên không 

phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước 

nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước 

nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”; phải xứng đáng "là người chủ tương lai của 

nước nhà", "người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa". Nhất là, thanh niên phải trở 

thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những người không chỉ gánh vác 

trọng trách được trao mà còn phải “là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh 



niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các 

cháu nhi đồng... là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, 

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”…. 

Để hoàn thành trọng trách đó, mỗi thanh niên phải: 1) Trọn đời trung thành 

với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp. 2) Thấm nhuần đạo 

đức cách mạng, khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp 

đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến 

lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà. 3) Nghiêm khắc "chống tâm lý tự tư tự lợi, 

chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung 

sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. 

Chống lười biếng và xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, 

khoe khoang”; chống tham ô, lãng phí, xa hoa, không khoe công, không tự phụ; nâng 

cao ý thức tổ chức và kỷ luật; thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để 

giúp nhau cùng tiến bộ mãi. 4) Cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ 

chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì "muốn xây 

dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”. 5) Không sợ khổ, không sợ 

khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi 

lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người và “điều gì phải, thì cố 

làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái 

nhỏ”… Đặc biệt, trước khi đi xa, Người dặn trong Di chúc: "Đoàn viên và thanh 

niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng 

cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người 

thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”[9] và "bồi dưỡng thế 

hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết"... Tình cảm, sự 

quan tâm và lời dặn của Người thể hiện sâu sắc tầm nhìn và tư duy chiến lược, giới 

quan khoa học, cách mạng, biện chứng về việc chăm lo vun trồng cội gốc của sự 

nghiệp cách mạng. 

Để có thể phát huy tốt nhất sức mạnh, tính tiên phong của thanh niên, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên không chỉ cần 

phải tìm ra nhiều hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh 

niên một cách rộng rãi và vững chắc mà còn phải làm tốt công tác tư tưởng trong 



thanh niên. Theo đó, cần phải tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên, làm cho họ 

trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc hiện thực hóa các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, mỗi cán bộ làm 

công tác Đoàn và Hội phải củng cố tổ chức, phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ, phải 

cùng các gia đình và nhà trường tham gia giáo dục cho họ tinh thần yêu Tổ quốc, 

yêu nhân dân, “yêu và trọng lao động”, “giữ gìn kỷ luật”, ý chí cố gắng vươn lên, 

tích cực, siêng năng, sáng tạo, trung thực, ngay thẳng, khiêm tốn, giản dị và nhất là 

luôn “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc 

lên trên hết, thực hành tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm chỉnh để giúp 

đỡ nhau cùng tiến bộ. 

THANH NIÊN NỖ LỰC, SÁNG TẠO LÀM THEO LỜI BÁC 

Thấm nhuần những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam luôn được Đảng đặt ở vị trí trung tâm 

trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Việc chăm 

lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên được xác định vừa là mục 

tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và 

đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. 

Nối tiếp và phát huy truyền thống cao đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong 

sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc cách 

mạng giải phóng dân tộc, trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ hòa 

bình, độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong hơn 30 

năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh các cấp đã quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng 

trước một bước” để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên 

trong thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ 

quan, đơn vị. 

Trong thực tế, các cấp bộ Đoàn, Hội đã pháthuy vai trò xung kích, tình nguyện, 

sáng tạo của thanh niên để triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng:“Tuổi trẻ 

sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất 

nước phồn vinh”, “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”, “Nâng cao dân trí, bồi 



dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể thao”, “Công tác xã hội, bảo vệ môi 

trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng 

viên Đảng Cộng sản Việt Nam”… Đặc biệt, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, 

“Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn”, với những việc làm cụ thể ở các địa 

phương trong cả nước như thăm hỏi, làm vệ sinh, tặng quà gia đình chính sách, thương 

bệnh binh; phối hợp với cơ sở để tu sửa, trồng cây tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, 

đẹp, thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; chung sức cùng cộng 

đồng, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình 

chính sách, bà mẹ việt Nam anh hùng, chăm lo cho thiếu nhi… đã làm cho tinh thần và 

sức trẻ Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng. Cùng với đó, các phong trào thanh niên xung 

kích làm chủ khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng cũng góp 

phần để thanh niên được trải nghiệm, rèn luyện, trưởng thành trong học tập, lao động, 

hoạt động khoa học, xã hội, phấn đấu, trở thành nguồn lực bổ sung cho Ðảng, kế tục sự 

nghiệp cách mạng của các bậc cha anh. 

 

 

  



 

- 01/1: Tết Dương lịch; 

- 06/01: 77 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; 

- 07/01: 43 năm Ngày Chiến thắng chiến thranh bảo vệ biên giới 

Tây Nam; 

- 09/01/2023: Ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam; 

- 21/01 – 27/01: Tết Nguyên Đán 

- 27/01: Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt 

chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 

- 28/01: 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam.  

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 



09-01-1950 NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH 

VIÊN VIỆT NAM 

Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 phong trào đấu tranh của thanh niên 

học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, 

chúng “ độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho học 

sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ… đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam 

chí Bắc. Tại Saì Gòn, các tầng lớp đồng bào cũng tích cực hưởng ứng dưới nhiều 

hình thức : biểu tình chống sưu thuế, chống bắt lính, đòi công ăn việc làm. Học 

sinh, sinh viên bãi trường, bãi khóa liên miên. 

Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh Niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - 

Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh , sinh viên các trường 

Pétrus Ký, Gia Long, Nguyễn Văn Khuê, Huỳnh Khương Ninh, trường Đại học 

Y Dược, Pháp Lý, các trường chuyên nghiệp vô tuyến điện, công chính, kỹ thuật, 

khoa học,… cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình 

đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học 

sinh, sinh viên bị bắt – trong đó có Ban lãnh đaọ học sinh cứu quốc Sài Gòn. Đoàn 

biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đưa yêu sách. Bọn cảnh 

sát và lính lê dương ra đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám đông 

phẫn nộ, bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí có 

trong tay chống trả quyết liệt với lính Pháp, lính Âu Phi và công an Bình Xuyên. 

Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất 

khuất của học sinh, sinh viên đã bị bọn chúng giết hại trong cuộc xung đột đó. 

Tại Sài Gòn, ngày 12/01/1950 đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc 

biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Lễ tang 

anh Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. 

Hàng triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy 

điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù. 

TRUYỀN THỐNG 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 



Bài điếu văn trong buổi lễ tang có câu :  

“Ai chết vinh buồn chăng? 

Ai sống nhục buồn chăng?” 

Những câu hỏi đó cứ vang mãi trong những tháng năm đen tối của đất nước, 

thúc giục bao thế hệ trẻ noi gương Trần Văn Ơn, quên mình xông lên phía trước. 

Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tháng 2/1950 tại căn cứ địa Việt 

Bắc đã lấy ngày 09/01 làm ngày truyền thống hàng năm của học sinh, sinh viên 

Việt Nam. Truyền thống vẻ vang đó đã được các thế hệ học sinh, sinh viên kế 

thừa oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trở thành bất diệt. 

 

 

 

 

KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC 

HỘI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG 

HÒA (06/01/1946 - 06/01/2023) 



 

 

 

Ngày 08/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 14-SL về cuộc Tổng 

tuyển cử. Sắc lệnh ghi rõ:“Chiếu theo Nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 

16,17/8/1945 tại khi giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân 

chủ cộng hòa và chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo 

lối phổ thông đầu phiếu cử lên. 

Để xúc tiến công việc chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử, ngày 29/9/1945, Chính 

phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh số 51-SL, ngày 17/10/1945 quy định thể lệ cuộc 

Tổng tuyển cử. Về ý nghĩa cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa, Người nói: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa 

chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc của nước nhà”; “Tổng tuyển 

cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”; “Do tổng tuyển cử mà toàn dân 



bầu ra Quốc hội, Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ, Chính phủ đó thật là Chính phủ của 

toàn dân”. Những đối tượng được ra ứng cử đại biểu Quốc hội, theo Người là 

“Những người muốn lo việc nước” và “Hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử. 

Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái”. 

         Cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên ở nước ta diễn ra trong điều kiện 

thù trong, giặc ngoài, tình hình kinh tế - xã hội hết sức khó khăn. Do vậy, cuộc Tổng 

tuyển cử lần này không chỉ là một cuộc vận động chính trị thông thường, mà thực 

chất là cuộc đấu tranh chính trị vô cùng gay go, phức tạp và không kém phần quyết 

liệt. Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh thương lượng và nhân nhượng, chúng ta đã 

thừa nhận 70 ghế đại diện của Việt Nam Quốc dân đảng (Việt quốc), Việt cách trong 

Quốc hội mà không thông qua bầu cử cũng như việc có đại diện của họ tham gia 

Chính phủ lâm thời. Đây là sách lược hết sức mềm dẻo và khôn khéo của Mặt trận 

Việt Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm cô lập bọn phản động và hạn chế sự chống 

phá  

         Trong diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, Người nhấn mạnh: “Các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại 

diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là 

một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một 

khối...”. Bởi theo Người: “Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một 

ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi”, “Quốc hội đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết 

nhất trí thì khó khăn nào chúng ta cũng khắc phục được và thắng lợi nhất định về 

tay ta”. 

         Để cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên diễn ra thắng lợi, ngày 05/01/1946, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “... Ngày mai là 

một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày 

mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng 

quyền dân chủ của mình...”.Để mọi cử tri thực thi nhiệm vụ thiêng liêng của mình, 

trên Báo Cứu quốc số đặc biệt ra ngày 06/01/1946 có đăng bút tích của Người: 

“Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để bầu 

những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa đầu tiên của nước ta”.Với sự chuẩn bị 

chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên diễn ra đúng như kế hoạch và thu 

được thắng lợi. Chỉ một bộ phận ở phía Nam tiến hành vào ngày 23/12/1945 (do 



không kịp nhận lệnh hoãn), còn hầu hết đều tiến hành ngày 06/01/1946. Tất cả 71 

tỉnh, thành phố có 89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Cả nước bầu được 333 đại biểu. 

Tại thủ đô Hà Nội có 91,95% cử tri của 74 khu nội thành và 118 làng ngoại thành đi 

bỏ phiếu; kết quả 6 trong 74 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%). Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

I - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Tổng tuyển cử ngày 

06/01/1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội. 

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Khóa 

Quốc hội này là khóa Quốc hội phát triển dân chủ với nhân dân, chuyên chính với 

kẻ thù của nhân dân. Khóa Quốc hội này là khóa Quốc hội đoàn kết...”. Người mong 

rằng Quốc hội phải cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình trước nhân dân. Và 

để làm được điều đó: “… Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những 

đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa 

xã hội”. Trong quá trình đó, một mặt phải phát huy vai trò đại diện của đại biểu Quốc 

hội nhưng mặt khác người dân phải phát huy quyền của mình. Người khẳng định: 

“Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của người cử tri...” và 

“Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nếu những đại 

biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân”. 76 năm đã qua, ngày 

06/01/1946 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta. Quốc hội Việt Nam đến nay đã tiến hành 

15 cuộc bầu cử. 

Kế thừa và phát huy giá trị lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các 

cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo luôn thể hiện quyết tâm và ý chí độc lập tự do, giữ 

vững chủ quyền dân tộc của Nhân dân ta, tự mình sáng suốt lựa chọn người đại 

diện chân chính của mình vào Quốc hội, tự mình quyết định tham gia vào việc xây 

dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

                                                                                                 (Nguồn: Sưu tầm) 

 

 

 

  



Anh hùng Võ Thị Sáu – Người con gái Đất Đỏ huyền thoại 

(23/01/1952 - 23/01/2022) 

Trong thời kháng chiến chống Pháp, Võ Thị Sáu là người nữ tù chính trị đầu 

tiên và duy nhất mà thực dân Pháp đày ra Côn Đảo và hành hình tại Đảo. Mỗi khi 

nhắc tới Côn Đảo người ta không thể không nhắc tới tên tuổi Võ Thị Sáu – những 

người chết còn trẻ mãi. Nhiều thế hệ cả nước đều gọi chị bằng hai tiếng rất gần gũi, 

thân thương là “Chị Sáu”, “Cô Sáu”. Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở huyện Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa (nay là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Sinh ra và lớn lên trên miền quê 

giàu truyền thống yêu nước, lại chứng kiến cảnh thực dân Pháp giết chóc đồng bào, 

chị Sáu đã không ngần ngại cùng các anh trai tham gia cách mạng. Thiếu nữ ném 

lựu đạn diệt giặc 14 tuổi, Võ Thị Sáu theo anh gia nhập Việt Minh, trốn lên chiến 

khu chống Pháp. Chị tham gia đội công an xung phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ liên lạc, tiếp tế. Trong khoảng thời gian này, chị Sáu tham gia nhiều trận Anh 

hùng Võ Thị Sáu – Người con gái Đất Đỏ huyền thoại (23/01/1952 - 23/01/2022) 

chiến đấu để bảo vệ quê hương, dùng lựu đạn tiêu diệt hai tên ác ôn và làm bị thương 

nhiều lính Pháp.  



Người con gái Đất Đỏ còn nhiều lần phát hiện gian tế, tay sai Pháp, giúp đội 

công an thoát khỏi nguy hiểm, chủ động tấn công địch. Tháng 7/1948, Công an Đất 

Đỏ được giao nhiệm vụ phá cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Biết đây là 

nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm, chị Sáu vẫn chủ động xin được trực tiếp đánh trận 

này. Chị nhận lựu đạn, giấu vào góc chợ gần khán đài từ nửa đêm. Sáng hôm đó, 

địch lùa người dân vào sân. Khi xe của tỉnh trưởng tới, chị tung lựu đạn về phía khán 

đài, uy hiếp giải tán mít tinh. Hai tổ công an xung phong ở gần đấy đồng loạt nổ 

súng yểm trợ tạo áp lực giải tán cuộc mít tinh, đồng thời hỗ trợ cho chị Sáu rút an 

toàn. Người của Việt Minh được bố trí trong đám đông hô to “Việt Minh tiến công” 

và hướng dẫn người dân giải tán. Sau chiến công này, chị Sáu được tổ chức tuyên 

dương khen ngợi và được giao nhiệm vụ diệt tề trừ gian, bao gồm việc tiêu diệt tên 

cai tổng Tòng. Tháng 11/1948, Võ Thị Sáu mang theo lựu đạn, trà trộn vào đám 

người đi làm căn cước.  

Giữa buổi, chị ném lựu đạn vào nơi làm việc của Tòng, hô to “Việt Minh tấn 

công” rồi kéo mấy chị em cùng chạy. Lựu đạn nổ, tên Tòng bị thương nặng nhưng 

không chết. Tuy nhiên, vụ tấn công khiến bọn lính đồn khiếp vía, không dám truy 

lùng Việt Minh ráo riết như trước. Tháng 2/1950, Võ Thị Sáu tiếp tục nhận nhiệm 

vụ ném lựu đạn, tiêu diệt hai chỉ điểm viên của thực dân Pháp là Cả Suốt và Cả Đay 

rồi không may bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, dù bị giặc tra 

tấn dã man, chị không khai báo. Địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa. Trước tinh 

thần đấu tranh quyết liệt của Võ Thị Sáu, thực dân Pháp và tay sai mở phiên tòa, kết 

án tử hình đối với nữ chiến sĩ trẻ. Chúng chuyển chị cùng một số người tù cách mạng 

ra nhà tù Côn Đảo. Nhờ sự kiên cường, dũng cảm, trung thành, Võ Thị Sáu được kết 

nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và công nhận là Đảng viên chính thức ngay đêm 

trước khi hy sinh.  

Kiên cường đến phút cuối Trong quá trình bị bắt, tra tấn và đến tận những 

giây phút cuối cùng, Võ Thị Sáu luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, bất khuất của 

chiến sĩ cộng sản. Khi mới bị bắt, địch tra tấn chị chết đi sống lại nhưng không moi 

được nửa lời khai báo. Sự kiên trung ấy một lần nữa thể hiện tại phiên tòa đại hình 

khi chị Sáu (khi đó mới 17 tuổi) hiên ngang khẳng định: “Yêu nước, chống bọn thực 

dân xâm lược không phải là tội”. Khi nhận án tử hình, chị Sáu không hề run sợ. Chị 



hô to “Đả đảo thực dân Pháp!”, “Kháng chiến nhất định thắng lợi!”. Năm 1952, 

trước giờ hành hình, viên cha đạo đề nghị làm lễ rửa tội cho chị. Song chị từ chối và 

nói: “Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới có tội”. 

Đối mặt cái chết, điều khiến người con gái Đất Đỏ ân hận nhất là chưa diệt 

hết bọn thực dân và tay sai cướp nước. Giai thoại kể rằn khi ra đến pháp trường, Võ 

Thị Sáu kiên quyết không quỳ xuống, yêu cầu không bịt mắt:” Không cần bịt mắt 

tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và 

tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người!”, chị tuyên bố. Nói 

xong, chị Sáu bắt đầu hát Tiến quân ca. Khi lính lên đạn, chị ngừng hát, hô vang 

những lời cuối cùng “Đả đảo bọn thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ 

Chủ tịch muôn năm!”. Cuộc đời cách mạng cùng cái chết của ngưuời con gái Đất 

Đỏ trở thành huyền thoại.  

  

"Người con gái trẻ măng 

Giặc đem ra bãi bắn 

Đi giữa hai hàng lính 

Vẫn ung dung mỉm cười 

Ngắt một đóa hoa tươi 

Chị cài lên mái tóc 

Đầu ngẩng cao bất khuất 

Ngay trong phút hi sinh 

Bây giờ dưới gốc dương 

Chị nằm nghe biển hát" 

(Nguồn: Sưu tầm) 

  



 

 

 

 

 

 Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất 

khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Từ Hiệp định này, quân 

xâm lược Mỹ đã phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển có lợi cho 

cách mạng Việt Nam, dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

 
Hội nghị Pari về Việt Nam (ảnh tư liệu) 

 

Từ sau Hiệp định Giơnevơ 1954, đế quốc Mỹ nhanh chóng nhảy vào miền Nam, 

thế chân thực dân Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Việt 

Nam một lần nữa trải qua cuộc chiến tranh trường kỳ, bền bỉ chống Mỹ để đi tới 

việc ký kết Hiệp định Pari, ngày 27 tháng 1 năm 1973. 

Năm 1968, sau hàng loạt những thất bại nặng nề của chiến lược "chiến tranh 

cục bộ" và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ cộng hoà và Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức diễn ra ở Pari. Phái 

đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Xuân Thuỷ đứng đầu, đã khẳng định lập trường không 

thay đổi của Việt Nam là trước tiên Mỹ phải chấm dứt không điều kiện các cuộc 

HIỆP ĐỊNH PARI NĂM 1973 
 

CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM 



ném bom bắn phá và mọi hoạt động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ 

cộng hoà, sau đó mới bàn các vấn đề có liên quan của hai bên. Phái đoàn Mỹ do 

Hariman đứng đầu. 

Hội nghị hai bên ở Pari sau nhiều phiên họp trong năm 1968 vẫnkhông giải 

quyết được vấn đề cơ bản, nhưng đã mở đầu cho một thời kỳ Việt Nam tiến công 

trực diện Mỹ về ngoại giao trên bàn hội nghị. Trong quá trình đấu tranh đó, phái 

đoàn Việt Namluôn khẳng địnhtính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; lên án tội ác chiến tranh xâm lược của đế 

quốc Mỹ trên hai miền Nam, Bắc Việt Nam, hành động phá hoại hiệp định Giơnevơ 

của Mỹ; đòi Mỹ rút quânvà chư hầu ra khỏi Việt Nam; chấm dứt hoàn toàn và không 

điều kiện việc ném bom miền Bắc Việt Nam; từ bỏ ngụy quân Sài Gòn; đáp ứng lập 

trường của Việt Nam Dân chủ cộng hoà và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 

Việt Nam. 

Trước quan điểm đúng đắn, thái độ kiên quyết của phái đoàn Việt Nam,cùng 

vớinhững thất bại nặng nề trên chiến trường và tình hình nước Mỹ trước ngày bầu 

cử Tổng thống, ngày 1/11/1968, Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá và mọi 

hành động chiến tranh khác chống Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Sau sự kiện này, 

cuộc đấu tranh giữa Việt Nam và Mỹ bắt đầu xoay quanh vấn đề hình thức, thành 

phần hội nghị và đã đi đến thống nhất tổ chức Hội nghị Bốn bên bao gồm: Việt Nam 

Dân chủ cộng hoà, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam), Hoa Kỳ và Việt 

Nam cộng hoà (chính quyền Sài Gòn). 

Tháng 1 năm 1969, Hội nghị 4 bên về Việt Namchính thức họp phiên đầu tiên 

tạiPari. Lập trường bốn bên, mà thực chất là của hai bên, Việt Nam và Mỹ, giai đoạn 

đầu rất xa nhau, mâu thuẫn nhau, khiến cho các cuộc đấu tranh diễn ra gay gắt trên 

bàn hội nghị, đến mức nhiều lúc phải gián đoạn thương lượng. Trong thời gian này, 

trên chiến trường cả hai bên Việt Nam và Mỹ đều tìm mọi cách giành thắng lợi quyết 

định về quân sự để thay đổi cục diện chiến trường, lấy đó làm áp lực cho mọi giải 

pháp chấm dứt chiến tranh trên thế mạnh mà cả hai phía đang giành giật trên bàn 

đàm phán nhưng chưa đạt kết quả. Những thắng lợi quân sự của ta trong các chiến 

dịch Đường 9 – Nam Lào, Đông Bắc và Đông Nam Campuchia trong năm 1971; các 



chiến dịch tiến công Trị - Thiên, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Bình Định, 

Khu 8 Nam Bộ… trong năm 1972 đã làm quân Mỹ - nguỵ bị thiệt hại nặng nề, từng 

bước làm phá sản chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và tạo thế thuận lợi cho 

ta trên bàn đàm phán. 

Ngày 8/10/1972, phái đoàn Việt Nam đưa cho Mỹ bản dự thảo “Hiệp định về 

chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam” và đề nghị thảo luận để đi đến 

ký kết. Lúc đầu, bản dự thảo được các bên nhất trí nhưng đến ngày 22/10/1972 phía 

Mỹ lật lọng viện dẫn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đòi sửa đổi bản dự thảo. Đêm 

18/12/1972, tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh ném bom huỷ diệt Hà Nội và Hải Phòng 

bằng B52. Cuộc đụng đầu lịch sử trong 12 ngày đêm được ví là "Trận Điện Biên 

Phủ trên không" kết thúc bằng việc 38 pháo đài bay B52 và 43 máy bay chiến đấu 

khác của Mỹ bị bắn rơi ngay trên bầu trời Hà Nội. Thất bại của Mỹ trên chiến trường 

miền Nam cùng với thất bại của không quân chiến lược Mỹ trên bầu trời Hà Nội, 

đẩy Mỹ vào thế thua không thể gượng nổi, buộc chúng phải chấp nhận thất bại, nối 

lại đàm phán tại Pari. Trên tư thế bên chiến thắng, phái đoàn ta tại cuộc đàm phán 

đã kiên quyết đấu tranh giữ vững nội dung của dự thảo Hiệp định đã thoả thuận. 

 
Đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ cộng hòa tại lễ ký kết 

Hiệp định Pari (ảnh tư liệu) 

 

Cuối cùng, ngày 22/1/1973 tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế Clêbe, đúng 12 

giờ 30 phút (giờ Pari) Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam 

đã được Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Kitxinhgiơ ký tắt. Ngày 27/11/973, Hiệp 

định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được ký chính thức giữa 

Bộ trưởng Ngoại giao các bên. 



Hiệp định nêu rõ: Hoa Kỳ và các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. 

Hoa Kỳ phải hoàn toàn chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dính líu 

về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Rút hết quân 

đội của Mỹ và của các nước khác, cố vấn và nhân viên quân sự, vũ khí và dụng cụ 

chiến tranh, hủy bỏ tất cả các căn cứ quân sự. 

Tôn trọng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân 

miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính 

trị của mình thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ. 

 

 
Lễ cuốn cờ ở Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Sài Gòn 

để rút quân ra khỏi Việt Nam (ảnh tư liệu) 

 

Ngày 29/3/1973, Bộ Chỉ huy Mỹ ở Sài Gòn làm lễ cuốn cờ. Đơn vị cuối cùng 

của quân đội viễn chinh Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam dưới sự kiểm soát của sĩ 

quan Việt Nam Dân chủ cộng hoà trong Uỷ ban Liên hợp quân sự bốn bên. 

Trong thời gian khoảng 5 năm, Hiệp định Pari đã trải qua 201 phiên họp công 

khai, 45 cuộc họp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn và đã có 

hàng nghìn cuộc mít tinh chống chiến tranh, ủng hộ Việt Nam. Trong các phiên họp 

chung công khai cũng như các cuộc tiếp xúc riêng, phía Việt Nam không bỏ qua bất 

cứ vấn đề quan trọng nào có liên quan đến cuộc chiến tranh ở Đông Dương, nhưng 

tập trung mũi nhọn đấu tranh vào hai vấn đề mấu chốt nhất là đòi rút hết quân Mỹ 



và quân 5 nước thân Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương khỏi miền Nam, đòi 

họ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam 

Việt Nam. Phía Mỹ, trước sau vẫn nêu quan điểm “có đi có lại”, đòi hai bên (cả 

quân đội miền Bắc có tại miền Nam) “cùng rút quân”. 

Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất 

của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Cội nguồn của thắng lợi Hội nghị Pari là tinh 

thần quyết  chiến quyết thắng, là ý chí quật cường đấu tranh bền bỉ bảo vệ cho chân 

lý, giành độc lập tự do của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phản ánh đầy 

đủ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí 

tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh 

giải phóng dân tộc. Hội nghị Pari và Hiệp định Pari mãi mãi đi vào trong lịch sử 

cách mạng Việt Nam nói chung và ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 

nói riêng như một dấu son không bao giờ phai mờ. 

Theo nguồn https://dangcongsan.vn 

 

https://dangcongsan.vn/


 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023 

1. Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế 

cơ sở 

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023, từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề 

đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 

30/12/2021 của Bộ Chính trị. 

Trong 21 ngày nhận hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có quyền từ chối tiếp tục 

tham gia bảo hiểm 

2. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2023. 

Trong đó, tại Mục 2 Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Luật quy định rõ, 

về thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 

trên 01 năm, trong 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, khách hàng 

có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm. Khi đó, hợp đồng bị hủy bỏ và khách 

hàng được hoàn lại chi phí, sau khi trừ đi chi phí hợp lý nếu có. 

3. Từ 1/1/2023, thay thế nội dung 186 chỉ tiêu tại Danh mục chỉ tiêu thống 

kê quốc gia 

Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội 

dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên 

soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

So với Nghị định 97/2016/NĐ-CP, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP có những 

điểm mới như sau: 

PHÁP LUẬT VỚI 

THANH NIÊN 



 

Thay thế nội dung của 186 chỉ tiêu quy định tại Danh mục chỉ tiêu thống kê 

quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015 bằng Danh mục chỉ tiêu thống kê 

quốc gia ban hành theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ 

tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021. 

Nghị định 94/2022/NĐ-CP cũng bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP và 

làm rõ các bước trong quy trình. 

4. Chế độ BHXH, hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công 

ty Nhà nước từ 15/01/2023 

Nghị định 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người 

lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 15/01/2023. 

Trong đó, chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối 

cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau: 

- Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 01 - 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có 

đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các 

chế độ gồm: 

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Trợ cấp 03 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu 

trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; 

+ Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi 

năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 

- Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 01 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 

năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ 

gồm: 

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi 

năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 

- Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà nước 

đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ 

hưu trí… 



 

5. Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về: Xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước, hành chính 

tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác pháp chế; quản lý nhà nước các 

dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. 

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tư pháp có 25 tổ chức. 

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Con nuôi, 

Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho đến khi Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Vụ Con nuôi. 

6. Từ 1/1/2023, cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước có 25 đơn vị 

Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ 

của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại 

hối (tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát 

hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính 

phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà 

nước. 

Về cơ cấu tổ chức, Ngân hàng Nhà nước có 25 đơn vị. 

Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

theo các quy định hiện hành cho đến khi Thống đốc NHNN ban hành quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối và Sở giao dịch. 



 

Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng được hoàn thành các nhiệm vụ đang thực 

hiện cho đến khi Thống đốc NHNN thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức, nhân sự, 

tài chính, tài sản của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng. 

7. Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính 

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công. 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu 

thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà 

ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… 

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một 

trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận 

thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

8. Từ 15/1/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị định 

105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn; 

quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của bộ theo quy định của pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị 

trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Thủy lợi bảo 



 

đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và 

Phòng, chống thiên tai bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Phòng, 

chống thiên tai; Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn 

của Tổng cục Thủy sản; Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm bảo đảm kế thừa nhiệm vụ 

quyền hạn của Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan 

có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, 

chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản tiếp tục duy trì hoạt động 

theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có 

thẩm quyền. 

9. Cơ cấu tổ chức mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị định 

106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, 

thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; 

cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng 

chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa 

học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. 

 

Về cơ cấu tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 38 đơn 

vị. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm chỉ 

đạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn 

vị trực thuộc Viện Hàn lâm bảo đảm theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang tiếp tục hoạt động đến hết 

năm 2024, sau đó thực hiện sáp nhập vào Viện Hải dương học. 

Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường tiếp tục hoạt động 

đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành Viện Khoa học công nghệ Năng 

lượng và Môi trường 



 

Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao 

công nghệ tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao. 

10. Cơ cấu tổ chức mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị định 

108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực 

hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận 

cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn về chính sách 

phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa 

học xã hội theo quy định của pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 38 đơn vị. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo trong 

việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị trực 

thuộc Viện Hàn lâm bảo đảm theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam hoạt động đến hết năm 

2023, sau đó thực hiện sáp nhập Trung tâm Phân tích và Dự báo vào Viện Kinh tế 

Việt Nam. 

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung 

Đông hoạt động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành Viện Nghiên 

cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi. 

 

Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học hoạt động đến hết năm 2024, 

sau đó thực hiện sáp nhập Viện Nghiên cứu Kinh thành vào Viện Khảo cổ học. 

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học hoạt động 

đến hết năm 2024, sau đó thực hiện sáp nhập Viện Từ điển học và Bách khoa thư 

Việt Nam vào Viện Ngôn ngữ học. 

11. Từ 1/1/2023, áp dụng chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ công đoàn 



 

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Quyết định số 

5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp (gọi 

tắt là QĐ 5692). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.  

Quy định nêu rõ, đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm Chủ tịch và Phó Chủ 

tịch công đoàn cơ sở (CĐCS), CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); Chủ 

nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS, Ủy viên ban chấp hành CĐCS, CĐCS thành viên, 

công đoàn bộ phận (nếu có); Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn. 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS được xác định theo số lượng đoàn 

viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, thực hiện 

theo khung số lượng đoàn viên. 

Phụ cấp trách nhiệm với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm Ủy viên Ban chấp hành công đoàn, Ủy 

viên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thành viên Ban nữ công 

CĐCS. 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS được xác định theo số lao động bình 

quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm 

vi đơn vị quản lý của năm liền kề. Cụ thể như sau: 

Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của 

Nhà nước). 

12. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và 

tương đương 

Theo Quyết định số 5692, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, 

ngành Trung ương và tương đương gồm Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành 

phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành Trung ương và tương đương; 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp Trung ương 

và tương đương được xác định theo số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 

để làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong đơn vị quản lý của năm trước. 

Theo đó, số lao động bình quân dưới 300.000 đoàn viên thì hệ số uỷ viên ban chấp 

hành là 0,40, ủy viên uỷ ban kiểm tra là 0,30. Từ 300.000 đoàn viên trở lên thì hệ số 



 

phụ cấp trách nhiệm của ủy viên ban chấp hành là 0,45 và ủy viên ủy ban kiểm tra 

là 0,35 

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và 

tương đương hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo 

quy định của Nhà nước). 

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quy định rõ phụ cấp trách nhiệm 

cán bộ cấp Tổng Liên đoàn; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

công đoàn cấp trên, Phó Chủ tịch công đoàn cùng cấp và cán bộ công đoàn cấp trên 

kiêm nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cấp dưới là công đoàn cấp trên trực 

tiếp cơ sở trở lên. 

Quy trình giám định BHYT mới: Thực hiện song song 2 hình thức giám định  

Từ ngày 1/1/2023, Quy trình giám định BHYT sẽ được thực hiện theo quy định 

mới tại Quyết định số 3618/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. 

Quyết định số 3618/QĐ-BHXH hướng dẫn cụ thể 2 hình thức giám định được 

thực hiện song song bao gồm công tác giám định chủ động (đây là giám định do cơ 

quan BHXH trực tiếp thực hiện); Giám định tự động (đây là hình thức giám định sử 

dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử). 

Ngoài ra, quy trình giám định mới cũng hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ giám 

định chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo 3 hình thức: Giám định trên dữ liệu; giám 

định trên hồ sơ, tài liệu và giám định thanh toán trực tiếp. 

13. Có thể đăng ký mua thẻ BHYT tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công 

quốc gia 

Theo Quyết định số 3510/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu 

lực từ ngày 1/1/2023, trường hợp chỉ đăng ký tham gia BHYT bao gồm cả đăng ký 

tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT, thay đổi đối tượng từ nhóm khác sang nhóm 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình có thể thực hiện thủ 

tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Vì vậy, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký mua thẻ và 

đóng tiền BHYT thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến trực tiếp 

cơ quan BHXH. 



 

Tuy nhiên, Điều 2 Quyết 3510/QĐ-BHXH quy định, tính năng đăng ký BHYT 

online trên Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ áp dụng cho người tham gia BHYT thuộc 

diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT; người thuộc hộ cận nghèo, 

hộ nghèo đa chiều, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình; người tham gia BHYT hộ gia đình. 

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với 

dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm. 

 

(Theo Báo Chính Phủ) 


