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Năm 2020, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất
nước và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ
chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020).
Đây là dịp toàn ngành Tổ chức nhà nước tổ chức các hoạt động nghiên
cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn qua 75 năm xây dựng và phát triển; đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và
những đóng góp to lớn của ngành Tổ chức nhà nước trong công cuộc xây dựng,
phát triển đất nước nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước của
Bộ Nội vụ lần thứ IV, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Phần I
BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA BỘ NỘI VỤ
I. Bối cảnh quốc tế
Ngày 01/9/1939, phát xít Đức nổ súng tấn công Ba Lan, Chiến tranh thế
giới thứ hai bùng nổ, đưa nhân loại vào thảm họa tàn khốc chưa từng có; đồng
thời là nhân tố làm thay đổi căn bản diễn trình lịch sử thế giới nói chung và vận
mệnh của dân tộc Việt Nam nói riêng.
Ngày 10/6/1940, quân Đức tấn công xâm lược Pháp và nhanh chóng đè
bẹp sự kháng cự của quân đội Pháp. Ngày 22/6/1940, nước Pháp buộc phải ký
Hiệp định đình chiến, đầu hàng phát xít Đức. Ở Đông Dương, thực dân Pháp
hoang mang cực độ, tìm cách duy trì địa vị thống trị của chúng bằng cách tăng
cường khủng bố phong trào yêu nước và cách mạng. Mặt khác, chúng từng bước
đầu hàng phát xít Nhật, mở cửa cho quân Nhật vào chiếm đóng Đông Dương.
Như vậy, từ tháng 9/1940, nước ta rơi vào cảnh "một cổ hai tròng". Toàn dân tộc
bị dồn nén dưới ách thống trị của hai kẻ thù ngoại bang là phát xít Nhật và thực
dân Pháp.
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Trong khi đó, diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ hai ngày càng trở
nên bất lợi hơn cho phe Trục phát xít. Trước sức tấn công như vũ bão của Hồng
quân Liên Xô và liên quân Đồng minh, phát xít Đức ở châu Âu và phát xít Nhật
ở châu Á ngày càng bị đẩy gần tới chỗ diệt vong. Trong thế thua toàn cục đó, tối
ngày 09/3/1945, quân Nhật quyết định đảo chính, nhanh chóng lật đổ thực dân
Pháp, độc chiếm Đông Dương để rảnh tay đối phó với quân Đồng minh.
II. Bối cảnh trong nước
Trước những biến chuyển mau lẹ của tình hình thế giới và trong nước, từ
cuối năm 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương, lãnh tụ chính trị, Bộ tham mưu
chiến đấu của cách mạng Việt Nam đã kịp thời nhận định tình hình và điều chỉnh
sự chỉ đạo chiến lược, hướng toàn bộ cuộc vận động cách mạng vào mục tiêu giải
phóng dân tộc.
Đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã về tới Cao Bằng, chọn Pác Bó
làm nơi xây dựng căn cứ chỉ huy cách mạng Việt Nam. Tại Pác Bó, dưới sự chủ trì
của Nguyễn Ái Quốc, từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941 đã diễn ra Hội nghị Trung
ương lần thứ VIII của Đảng, hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chiến lược cách
mạng Việt Nam cho phù hợp với tình hình và yêu cầu khách quan của lịch sử. Hội
nghị Trung ương VIII quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
(gọi tắt là Việt Minh), hình thức mới của Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng lãnh
đạo để tập hợp đông đảo nhất, rộng rãi nhất các giai cấp, tầng lớp Nhân dân Việt
Nam vì mục đích cứu quốc, giành độc lập dân tộc. Điều đặc biệt quan trọng là tại
Hội nghị này, Trung ương Đảng đã tập trung thảo luận về khả năng và phương
thức tiến hành một cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Hội nghị khẳng định:
"Cuộc cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang".
Dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Đảng và Mặt trận Việt Minh, phong trào
kháng Nhật, cứu quốc đã dâng lên mạnh mẽ ở cả nông thôn và thành thị, nhất là ở
các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Trong tình hình đó, nhằm thống nhất lực
lượng, thống nhất chỉ huy và hành động, đưa cao trào cách mạng phát triển lên
một bước cao hơn, ngày 15/4/1945, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương
quyết định triệu tập Hội nghị quân sự Bắc Kỳ. Hội nghị đã diễn ra trong 05 ngày
tại huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang), do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì. Một
trong những vấn đề quan trọng mà Hội nghị đã tập trung thảo luận chính là chỉ
đạo việc chuẩn bị giành chính quyền và thành lập chính quyền cách mạng.
Ngày 16/4/1945, Tổng bộ Việt Minh đã ra Chỉ thị quan trọng về việc
thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng, Uỷ ban nhân dân cách mạng và Uỷ ban
khởi nghĩa. Chỉ thị xác định rõ: "Trong tình thế chính quyền đế quốc có chỗ tan
rã, có chỗ không được ổn định như ở nước ta ngày nay, Uỷ ban dân tộc giải
phóng là hình thức tiền Chính phủ, trong đó Nhân dân học tập để tiến lên giữ
chính quyền cách mạng".
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III. Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Bộ Nội vụ
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ của Đảng và
theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh về việc triệu tập một cuộc Đại hội đại biểu
Quốc dân Việt Nam, ngày 16/8/1945, tại đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội đã
khai mạc. Hơn 60 đại biểu đại diện cho các giới, các tầng lớp Nhân dân yêu
nước từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và kiều bào ở nước ngoài, tượng trưng cho
khối đại đoàn kết dân tộc đã về dự Đại hội. Đại hội nhất trí ủng hộ đề nghị của
Đảng Cộng sản Đông Dương về việc phát động cuộc Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trên phạm vi toàn quốc và thông qua 10 chính sách lớn của Mặt
trận Việt Minh. Đại hội cũng nhất trí cử ra Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt
Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trần Huy Liệu làm Phó Chủ tịch. Uỷ ban
có nhiệm vụ chỉ huy cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và khi điều kiện
cho phép thì chuyển thành Chính phủ lâm thời, "... thay mặt quốc dân mà giao
thiệp với các nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước".
Trong giờ phút quyết liệt đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi
đồng bào cả nước vùng lên khởi nghĩa, giành lấy chính quyền.
Theo lời hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân
dân ta đã nhất tề vùng lên lật đổ chính phủ bù nhìn, tay sai của phát xít Nhật, lập
nên chính quyền cách mạng. Ngày 15/8/1945, tại Hà Nội, Uỷ ban quân sự cách
mạng đã được thành lập để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày
19/8/1945, cuộc mít tinh khổng lồ của khoảng 200.000 người đã nhanh chóng
biến thành cuộc biểu tình vũ trang quần chúng giành chính quyền. Ngày
20/8/1945, Uỷ ban nhân dân cách mạng Bắc Bộ, Uỷ ban nhân dân cách mạng Hà
Nội được thành lập và ra mắt Nhân dân. Ngày 23/8/1945, Uỷ ban khởi nghĩa
Thừa Thiên tổ chức một cuộc mít tinh khổng lồ với sự tham gia của hàng vạn
người, tuyên bố thành lập Uỷ ban nhân dân cách mạng Thừa Thiên – Huế. Ngày
25/8/1945, Uỷ ban hành chính lâm thời Nam Bộ cũng đã được thành lập và ra
mắt Nhân dân…
Như vậy, chỉ trong khoảng hai tuần lễ, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã
giành thắng lợi căn bản trên phạm vi toàn quốc. Tại hầu hết các tỉnh, thành phố,
huyện, xã, chính quyền cách mạng đã được thành lập.
Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm
1945 đã đập tan chính quyền của bọn đế quốc và phong kiến tay sai thống trị gần
một trăm năm, xoá bỏ vĩnh viễn chế độ quân chủ tồn tại hàng ngàn năm, chế độ
thuộc địa nửa phong kiến sụp đổ. Thắng lợi này đã mở ra bước ngoặt lớn của
cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành
người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Ngày 27/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải
phóng được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
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Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời ra Tuyên cáo nêu rõ: “Nhiệm vụ của
Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam hết sức nặng nề. Làm sao cho Chính phủ
lâm thời tiêu biểu được được Mặt trận Dân tộc thống nhất một cách rộng rãi và
đầy đủ. Bởi vậy, Uỷ ban Dân tộc Giải phóng đã quyết định tự cải tổ, mời thêm
một số nhân sĩ tham gia Chính phủ đặng cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng nề
mà Quốc dân đã giao phó cho”.
Chính phủ lâm thời có 15 vị Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng
đầu. Cơ cấu Chính phủ gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ
Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Như vậy, ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử, là
ngày khai sinh của Bộ Nội vụ và đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức nhà
nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Phần II
CHẶNG ĐƯỜNG 75 NĂM XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN
CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
I. Thời kỳ Chính phủ lâm thời (1945 - 1946)
Ngay sau khi thành lập, Bộ Nội vụ đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ
được giao như: chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội;
nghiên cứu thành lập các tổ chức của Chính phủ; xây dựng và củng cố hệ thống
chính quyền địa phương các cấp; xây dựng đội ngũ công chức cách mạng; thiết
lập chế độ công chức mới; bảo đảm trật tự, an ninh xã hội, bảo vệ Đảng, Chính
phủ trước sự chống phá của kẻ thù.
Một trong những biện pháp cải tổ bộ máy hành chính công quyền đầu tiên
của Chính phủ là xoá bỏ các ngạch quan lại cũ của bộ máy chính quyền thực dân,
tổ chức hệ thống các cơ quan chính quyền mới. Ngày 03/10/1945, theo đề nghị
của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 41/SL quy định tất cả các công sở và
các cơ quan thuộc phủ Toàn quyền Đông Dương đã thành lập ở Việt Nam đều bị
bãi bỏ. Để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, công chức thông thạo nghiệp vụ
hành chính công; đồng thời, nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, Sắc lệnh này
cũng quy định việc tuyển chọn và sử dụng nhân viên, công chức của hệ thống
chính quyền cũ. Theo đó, Sắc lệnh quy định chuyển giao nhân viên của Toà công
chức phủ Toàn quyền, Ty Pháp chế và Hành chính, Ty Hành chính tố tụng và
Hành chính kiểm sát, Ty Nội chính thuộc tòa Chính trị phủ Toàn quyền, Toà
Liêm phóng phủ Toàn quyền, Ban Công báo của Phòng Công văn phủ Toàn
quyền sang Bộ Nội vụ. Một số nhân viên của bộ máy chính quyền cũ có hạnh
kiểm, tư cách tốt, có trình độ nghiệp vụ cao đã được tuyển chọn làm việc trong
Bộ Nội vụ. Ban đầu cơ quan Bộ Nội vụ chỉ có vài chục công chức, nhân viên và
03 thanh tra viên.
Ngày 01/01/1946, Chính phủ lâm thời cải tổ thành Chính phủ Liên hiệp
lâm thời. Ngày 19/01/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Nghị định số
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14/NV về Tổ chức Bộ Nội vụ. Theo Nghị định này, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
gồm có Văn phòng và 04 Nha: Công chức và Kế toán; Pháp chế và Hành chính;
Thanh tra; Công an; giúp việc cho Bộ trưởng có Đổng lý Văn phòng và Chánh
Văn phòng. Với Nghị định này, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của
Bộ Nội vụ đã được xác định, đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây
dựng và củng cố bộ máy chính quyền nhân dân non trẻ.
Ngày 21/02/1946, theo đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
ký Sắc lệnh "hợp các Sở Cảnh sát và các Sở Liêm phóng toàn quốc thành một
cơ quan đặt tên là Việt Nam Công an vụ". Việt Nam Công an vụ do một ông
Giám đốc điều khiển, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Nội vụ.
Là một trong 13 Bộ của Chính phủ lâm thời, Bộ Nội vụ được phân công
lãnh đạo, theo dõi hai lĩnh vực công tác chính là tổ chức xây dựng, củng cố hệ
thống chính quyền các cấp và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tuy
nhiên, trên thực tế Bộ Nội vụ đã phải đảm nhiệm hầu như toàn bộ công việc
nội trị của quốc gia.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ Nội vụ lúc này là khẩn trương chỉ đạo, tổ
chức việc xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng các cấp. Đây là nhiệm vụ khó
khăn, phức tạp nhất, nhưng cũng là lĩnh vực công tác mà Bộ Nội vụ đã có những
đóng góp nổi bật nhất, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng, củng cố chính
quyền nói riêng và vào cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài nói chung.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ đã kịp
thời có những biện pháp để khắc phục tình hình, nhanh chóng củng cố chính
quyền cách mạng cấp cơ sở. Ngay từ cuối tháng 10/1945, Ban nghiên cứu tổ chức
chính quyền địa phương đã được thành lập, do đích thân Bộ trưởng Võ Nguyên
Giáp làm Trưởng ban.
Ngày 22/11/1945, sau một thời gian gấp rút bàn bạc, Ban nghiên cứu tổ
chức chính quyền địa phương đã đưa ra được những kiến nghị rất cụ thể và Bộ
Nội vụ đã đệ trình để Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 63/SL về tổ chức,
quyền hạn, cách làm việc của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp
(xã, huyện, tỉnh, kỳ). Sắc lệnh này gồm 4 chương, 115 điều, quy định chặt chẽ
các nguyên tắc, quy trình xây dựng và tổ chức các cấp chính quyền cấp trung
gian và cơ sở. Đây là một đóng góp rất có ý nghĩa của Bộ Nội vụ vào việc xây
dựng, củng cố chính quyền cách mạng trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn.
Một trong những vấn đề cấp bách và phức tạp trong quá trình xây dựng
chính quyền đòi hỏi Bộ Nội vụ phải giải quyết, đó là vấn đề công chức cũ của bộ
máy chính quyền thực dân để lại. Một phần phải khéo kế thừa đội ngũ công chức
cũ, giải quyết công ăn việc làm cho công chức; đồng thời, cũng cần kiên quyết để
tránh khả năng quá tải cho chính quyền cách mạng, Bộ Nội vụ đã thông qua hàng
loạt văn bản quy định chế độ nghỉ hưu đối với những người đã làm việc được 30
năm hoặc đã đến 55 tuổi; cho phép công chức được xin nghỉ không lương từ 06
tháng trở lên và liên tiếp xin nghỉ gia hạn từ 06 tháng trở lên; trợ cấp một tháng
lương cho những công chức xin từ chức hoặc nghỉ 06 tháng trở lên…
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Ngoài ra, Bộ đã bước đầu nghiên cứu và đề nghị Chính phủ thông qua sắc
lệnh về chế độ hưu bổng; chế độ tiền lương và phụ cấp. Bộ Nội vụ đã thiết lập
một Hội đồng nghiên cứu và lập Dự án quy tắc chung cho các ngạch công chức
Việt Nam.
Một chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và Chủ tịch
Hồ Chí Minh là khẩn trương tổ chức cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra các cơ quan
công quyền hợp hiến, hợp pháp. Bộ Nội vụ đã có đóng góp quan trọng trong việc
thực hiện chủ trương này. Ngày 08/9/1945, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Nội vụ đã ký Sắc lệnh số 14 về việc "mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân
Đại hội". Tiếp đó, Bộ Nội vụ đã chuẩn bị để Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh
số 51 ngày 17/10/1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta.
Sắc lệnh gồm 12 khoản với 70 điều, giao cho Bộ Nội vụ và Bộ Tuyên truyền
cùng phối hợp tổ chức thực hiện. Nhận thức rõ sứ mạng thiêng liêng của cuộc
Tổng tuyển cử đầu tiên, Bộ Nội vụ đã dốc toàn tâm, toàn sức và đã hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
Đồng thời, Bộ Nội vụ còn phối hợp với nhiều Bộ khác của Chính phủ hoàn
thành tốt nhiều nhiệm vụ khác của công cuộc nội trị, như cứu đói, phòng chống
thiên tai, bình dân học vụ, thanh tra, giám sát, lập lại kỷ cương văn hoá - xã hội…
Trong thời gian đầu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp là người duy
nhất trong Chính phủ lâm thời được phép ký một loạt Sắc lệnh quan trọng dưới
danh nghĩa “Thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ” như
các Sắc lệnh: ấn định Quốc kỳ Việt Nam; mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc
dân Đại hội; bãi bỏ hai ngạch quan hành chính và quan tư pháp… Đây là bằng
chứng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ Nội vụ trong những ngày đầu
của chính quyền cách mạng.
Nhìn lại quá trình ra đời và hoạt động của Bộ Nội vụ trong thời gian từ sau
Cách mạng tháng Tám đến trước ngày Toàn quốc kháng chiến có thể thấy, đây là
một thời kỳ lịch sử, tuy rất ngắn nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi
nhận thắng lợi vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân tộc trong cuộc vùng lên oanh liệt,
quật cường, đánh dấu buổi sinh thành của một chế độ mới, của chính quyền dân
chủ nhân dân và của ngành công tác xây dựng, tổ chức, điều hành chính quyền nhà nước kiểu mới mà cơ quan phụ trách chính là Bộ Nội vụ.
Thắng lợi to lớn nhất của công tác nội trị, tổ chức xây dựng chính quyền và
cũng là đóng góp quan trọng nhất của Bộ Nội vụ trong thời kỳ này chính là ở chỗ đã
khẩn trương xây dựng, củng cố, bảo vệ thành công và phát huy tối đa công năng của
hệ thống chính quyền cách mạng, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc
trong cuộc đấu tranh xây dựng cuộc sống mới, chống lại các thế lực thù trong, giặc
ngoài. Chính thắng lợi to lớn này đã góp phần tạo nên cơ sở vững chắc cho sự phát
triển của chính quyền dân chủ nhân dân trong các giai đoạn sau này.
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II. Thời kỳ kháng chiến và kiến quốc (1946-1954)
Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử đã bầu ra Quốc hội đầu tiên của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với 333 đại biểu. Ngày 02/3/1946, tại Kỳ họp
thứ nhất, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bầu ra Chính phủ
Liên Hiệp kháng chiến để lãnh đạo Nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng lại đất
nước, đấu tranh giữ gìn nền độc lập vừa giành được. Về Bộ trưởng Bộ Nội vụ
mới được bổ nhiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu: “Một người đạo đức danh
vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết: Cụ Huỳnh Thúc Kháng”.
Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Nội vụ thời kỳ này như: tổ chức cuộc tản cư, di
chuyển chiến lược; từng bước hoàn chỉnh cơ cấu chính quyền kháng chiến; xây
dựng và quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan của Chính phủ; ban hành quy chế tổ
chức các Bộ, ngành; xây dựng và quản lý chính quyền địa phương các cấp; xây
dựng chế độ công chức, công vụ mới và quản lý cán bộ, công chức; …
Nhằm tiếp tục củng cố chính quyền, ngày 03/5/1946, theo đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 57/SL quy định việc
tổ chức các Bộ và Sắc lệnh số 58/SL quy định về tổ chức và chức năng thuộc cơ
quan Bộ Nội vụ. Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ gồm có Văn phòng; Nha Thanh
tra; Nha Công chức và Kế toán; Nha Pháp chính; Nha Thông tin tuyên truyền;
Việt Nam Công an vụ và Nha Dân tộc thiểu số. Như vậy, tổ chức bộ máy của Bộ
Nội vụ đã được kiện toàn thêm một bước; đặc biệt, có hai Nha mới được thành
lập là Nha Thông tin tuyên truyền và Nha Dân tộc thiểu số. Văn phòng Bộ Nội vụ
là cơ quan trực tiếp giúp việc cho Bộ trưởng về nhiệm vụ chính trị, do một Đổng
lý đứng đầu.
Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 82/SL cử Bộ
trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng ký thay Chủ tịch những công văn thường
ngày và chủ toạ Hội đồng Chính phủ trong khi Chủ tịch Chính phủ đi vắng từ
ngày 31/5/1945 đến 21/10/1946 - Một lần nữa, khẳng định vai trò đặc biệt quan
trọng của Bộ Nội vụ trong Chính phủ và trong tổ chức bộ máy nhà nước.
Đầu tháng 12/1946, phương án và kế hoạch di chuyển các cơ quan Trung
ương của Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã được đề ra. Bộ Quốc phòng và Bộ
Nội vụ được giao nhiệm vụ chuẩn bị toàn bộ lộ trình di chuyển, bao gồm lên kế
hoạch, chuẩn bị cơ sở sơ tán theo các chặng, tổ chức di chuyển và chỉ đạo việc ổn
định cơ quan làm việc ở những nơi sơ tán.
Bên cạnh nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là di chuyển an toàn các cơ quan
Trung ương, Bộ Nội vụ còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ giao
nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức toàn bộ cuộc tản cư của các cơ quan chính quyền,
đoàn thể và Nhân dân. Đây là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, phức tạp, nhất là
trong khi Bộ Nội vụ chỉ có một số lượng cán bộ, nhân viên hạn chế, quân địch lại
ráo riết bao vây, đánh phá ác liệt, hòng ngăn chặn cuộc tản cư chiến lược của ta.
Trong thời gian này, Bộ Nội vụ có sự thay đổi về nhân sự do Bộ trưởng
Huỳnh Thúc Kháng ốm nặng, qua đời. Tại phiên họp ngày 30/4/1947, Hội đồng
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Chính phủ đã thông qua đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông Tôn Đức
Thắng, một cán bộ Đảng lão thành có uy tín rất lớn, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội
vụ. Tới ngày 09/11/1947, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phan Kế
Toại, một nhân sĩ yêu nước từng giữ chức Khâm sai đại thần của triều Nguyễn tại
Bắc Kỳ, được cử giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay cho ông Tôn Đức
Thắng được cử giữ chức Thanh tra đặc biệt toàn quốc.
Ngày 25/01/1949, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, Hội đồng Chính phủ đã
quyết định lập bốn Ban lớn, thực hiện liên thông hoạt động giữa các Bộ. Đây là
một giải pháp sáng tạo cực kỳ quan trọng nhằm tạo ra cơ chế vận hành vừa chặt
chẽ, vừa linh hoạt, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, do đó, đã phát huy cao độ
công năng của hệ thống chính quyền kháng chiến. Bốn Ban đó là: Ban Quân sự
gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tư lệnh; Ban Nội chính gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư
pháp, Bộ Ngoại giao; Ban Kinh tế gồm: Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông
công chính, Bộ Canh nông, Bộ Lao động; Ban Giáo dục - Văn hoá - Xã hội gồm:
Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Thương binh, Cứu tế.
Đồng thời với việc cải tiến cơ chế liên thông trong vận hành chính quyền
Trung ương, Bộ Nội vụ đã đề ra nhiều quyết sách phù hợp mang lại hoạt động
hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản để Bộ
Nội vụ triển khai chủ trương, kế hoạch củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức
chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong những năm 1947-1950. Thông
qua cách tổ chức lại chính quyền địa phương, chính quyền Trung ương bắt đầu
thực hiện phân quyền hành chính mạnh cho các cấp dưới.
Ngày 01/10/1947, theo đề nghị của Bộ Nội vụ về việc hợp nhất Uỷ ban
kháng chiến và Uỷ ban hành chính thành Uỷ ban kháng chiến hành chính, Chính
phủ ban hành Sắc lệnh số 91/SL thống nhất tên gọi Uỷ ban kháng chiến kiêm
hành chính ở tất cả các cấp chính quyền cơ sở. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ chỉ đạo
việc mở rộng thành phần tham gia chính quyền bằng việc mời thêm các thân hào,
thân sĩ vào Uỷ ban để thực hiện chính sách đại đoàn kết và tăng cường lực lượng
chuyên môn. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo,
hướng dẫn kịp thời việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan kháng chiến hành chính
cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Trên cơ sở đó, hệ thống tổ
chức chính quyền ở các khu, tỉnh được kiện toàn lại; địa giới hành chính ở một số
nơi cũng được phân định lại hợp lý hơn.
Song song với việc kiện toàn hệ thống chính quyền, Bộ Nội vụ đã trình
Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 188/SL ngày 29/5/1948 xếp ngạch và hạng
lương cho công chức. Tiếp đó, ngày 20/5/1950, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số
76/SL về Quy chế công chức, bao gồm 07 chương, 92 điều, quy định về nghĩa vụ,
quyền lợi, trách nhiệm của công chức; đồng thời, xác định những nguyên tắc căn
bản và tổng hợp các vấn đề về công chức cũng như các vấn đề về khen thưởng và
xử phạt công chức. Việc ra đời Quy chế công chức đã đánh dấu một bước tiến
quan trọng về xây dựng đội ngũ công chức nhà nước trong điều kiện có chiến sự.
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Sự đồng bộ giữa nhân sự và cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan nhà nước là
điều kiện cần thiết để bộ máy chính quyền vận hành có hiệu quả.
Thành tích to lớn, quan trọng của Bộ Nội vụ thời kỳ này chính là tổ chức
thành công cuộc tản cư, di chuyển chiến lược, đảm bảo giữ gìn và duy trì tốt cơ
sở vật chất tối quan trọng cho toàn bộ cuộc kháng chiến. Trong đó, việc Bộ phối
hợp tổ chức, bảo vệ thành công việc sơ tán toàn bộ cơ quan lãnh đạo Trung ương
lên Việt Bắc thực sự là một kỳ tích.
Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã có đóng góp to lớn trong việc tiếp tục củng
cố, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân các cấp, biến chính quyền thành
công cụ hữu hiệu chỉ huy và tổ chức cuộc kháng chiến, kiến quốc. Đây là kết quả
của một loạt các cải cách về cơ chế tổ chức của chính quyền do Bộ Nội vụ nghiên
cứu và đề xuất, nhằm làm cho chính quyền nhà nước Việt Nam phù hợp nhất với
điều kiện chiến tranh ở từng vùng; đồng thời, phát huy được cao nhất công năng
và tính ưu việt của chính quyền cách mạng. Việc kiện toàn bộ máy chính quyền
theo hướng vừa gọn, nhẹ, vừa chuyên nghiệp, chính quy đã làm cho các hoạt
động của Bộ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
Công tác công chức, cán bộ cũng đã có bước tiến đáng kể theo hướng
thống nhất, chính quy hoá với sự ra đời của Quy chế công chức.
Trên phương diện pháp chính, đóng góp to lớn nhất của Bộ Nội vụ là tiếp
tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy, làm chỗ dựa pháp lý cho toàn bộ hoạt
động của hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân. Qua đó, công tác xây dựng và
vận hành chính quyền ngày một trở nên chính quy, bài bản và hiệu quả hơn.
Thời kỳ này, Bộ Nội vụ còn tiếp tục được giao phụ trách công tác gìn giữ
an ninh chính trị và trật tự, trị an. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, trong
điều kiện chiến tranh, Bộ Nội vụ đã đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng công
an cách mạng vững mạnh về mọi mặt, nhất là thông qua một loạt biện pháp từ đổi
mới cơ chế tổ chức, chỉ huy, cho tới tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ và bản lĩnh
chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an.
Bên cạnh những công tác trên, công tác thông tin, tuyên truyền cũng là một
mặt trận mà Bộ Nội vụ với tư cách là cơ quan quản lý, điều hành có đóng góp to lớn.
Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình
là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã
lãnh đạo Nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân
Pháp, giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy
năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơne-vơ, chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta.
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày 20/7/1954 về đình chỉ chiến
tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp,
công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, Bộ Nội vụ
đã góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước hoàn thành tốt việc chỉ đạo, tổ

10

chức công tác tiếp quản Thủ đô, vùng mới giải phóng, góp phần ổn định tình hình
chính trị, chính quyền và đời sống cho Nhân dân.
III. Thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải
phóng miền Nam (1954-1975)
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954, miền Bắc được hoàn
toàn giải phóng, bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất
nước nhà, nhiều vấn đề mới trong công tác tổ chức bộ máy nhà nước, công chức,
công vụ và các vấn đề xã hội khác được đặt ra. Bộ Nội vụ đã nhanh chóng bắt tay
vào công tác xây dựng bộ máy chính quyền sau chiến tranh.
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, chỉ đạo thực
hiện, chấn chỉnh, tăng cường cơ quan dân cử địa phương, thực hiện bầu cử Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp; thành lập các khu tự trị Tây Bắc, Việt Bắc,
tổ chức các tỉnh, thành phố; xây dựng, theo dõi thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương; nghiên cứu, theo dõi, thực hiện chính sách cán bộ của Đảng, Chính phủ
ở cơ quan nhà nước; xây dựng chế độ tiền lương, điều chỉnh biên chế; nghiên cứu
theo dõi thực hiện quyền lập hội; nghiên cứu, theo dõi thực hiện chính sách đối với
quân nhân phục viên về xã, Việt kiều về nước, công nhân Âu – Phi…, góp phần
nhanh chóng củng cố chính quyền, giúp bộ máy nhà nước tổ chức, điều hành và
động viên Nhân dân khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, tại Kỳ họp
thứ nhất, Quốc hội khoá II (từ ngày 06 đến ngày 15/7/1960) đã quyết định việc
kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước các cấp, trong đó, Bộ Nội vụ là cơ
quan của Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm quản lý công tác tổ chức và dân
chính, có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng và kiện toàn bộ máy
hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã
tham mưu giúp Hội đồng Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Hội
đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày 14/7/1960). Luật có 12
điều quy định thể thức Hội đồng Chính phủ; xác định các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan trực thuộc và thể thức tổ chức các cơ quan này; xác định thể thức hoạt
động của Hội đồng Chính phủ; quyền hạn của Hội đồng Chính phủ, Thường vụ
Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc.
Ngày 29/9/1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 130/CP quy
định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ. Theo đó, Bộ Nội vụ
là cơ quan của Hội đồng Chính phủ, có các nhiệm vụ: nghiên cứu và trình Hội
đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ, thể lệ; chỉ đạo việc xây dựng và
kiện toàn bộ máy nhà nước các cấp; nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ dự án
điều chỉnh địa giới hành chính; chỉ đạo việc tổ chức bầu cử; quản lý Trường
Hành chính Trung ương; thống kê lực lượng cán bộ, nhân viên hành chính, sự
nghiệp; nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành những chế độ đãi ngộ
chung; chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ, Việt
kiều về nước; quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy...
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Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều
thông tư, văn bản, đề án, hướng dẫn trên các lĩnh vực công tác, nổi bật là kiện
toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và trình Chính
phủ các nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cải tiến tổ
chức; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế;... Bộ đã chỉ đạo thực hiện bỏ bớt cấp
trung gian không cần thiết, đặc biệt là cấp phòng, bỏ những bộ phận tuy có tổ
chức nhưng không có việc cụ thể, sáp nhập những bộ phận có nhiệm vụ chồng
chéo hoặc có liên quan mật thiết với nhau.
Đặc biệt, nhằm thống nhất phương thức quản lý ngành Tổ chức nhà nước và
song trùng giữa Bộ Nội vụ với địa phương, ngày 13/6/1963, Bộ Nội vụ ban hành
Thông tư số 15-NV về việc chấn chỉnh tổ chức bộ máy làm công tác do Bộ Nội vụ
chỉ đạo ở khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung vào một đầu mối tổ
chức thống nhất là Ban Tổ chức và Dân chính. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu
sự hoàn chỉnh của hệ thống tổ chức trong lĩnh vực công tác tổ chức nhà nước (Hệ
thống này bao gồm: Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ ở các Bộ, ngành và Ban Tổ chức
và Dân chính ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Ngày 26/02/1970, thực hiện Quyết định số 40/CP của Hội đồng Chính phủ
về việc chuyển nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức nhà nước từ Bộ Nội vụ về Phủ
Thủ tướng và Quyết định số 214/CP ngày 21/11/1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ
Thủ tướng phê duyệt phân vạch địa giới hành chính xã, thị trấn, toàn bộ cơ cấu có
liên quan chuyển về Phủ Thủ tướng.
Trong năm 1973, miền Bắc nhanh chóng khôi phục kinh tế sau chiến tranh
phá hoại, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn cho cuộc đấu
tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để chuẩn bị cho một nhà nước
thống nhất, ngày 20/02/1973, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số
29/CP thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính
phủ nghiên cứu, xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước các ngành, các cấp;
quản lý chung công tác biên chế; quản lý công tác cán bộ các cơ quan nhà nước;
hướng dẫn việc tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp;
tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền các cấp; xây dựng chế độ thành
lập và hoạt động của các Hội quần chúng, trình Chính phủ ban hành.
Như vậy, mặc dù có sự điều chuyển tổ chức bộ máy đảm nhiệm các chức
năng, nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức của nhà nước ở Trung ương nhưng hệ
thống ngành Tổ chức nhà nước vẫn được duy trì, các nhiệm vụ của ngành vẫn
được triển khai thực hiện, tiếp tục tham gia vào việc xây dựng nhà nước ngày
càng vững mạnh.
Thời kỳ này, cán bộ, công chức ngành Tổ chức nhà nước đã đảm đương,
hoàn thành nhiều nhiệm vụ to lớn, nổi bật là: kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ
quan hành chính nhà nước, xây dựng và trình Hội đồng Chính phủ các nghị định
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giúp các Bộ xây dựng Điều lệ tổ chức; hướng
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dẫn, chỉ đạo thực hiện cải tiến tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải
tiến lề lối làm việc của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; chỉ
đạo, hướng dẫn thực hiện công tác cán bộ phục vụ kế hoạch 05 năm lần thứ
nhất; chỉ đạo công tác bầu cử, xây dựng, củng cố chính quyền địa phương; xây
dựng chế độ quản lý và chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu biên chế, tiền lương, chế độ
chính sách và bảo hiểm xã hội; điều chỉnh địa giới hành chính và phê chuẩn
phân vạch địa giới hành chính; công tác hộ tịch, quản lý hàng binh, Việt kiều;
hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh
binh, gia đình liệt sĩ, quân nhân và gia đình quân nhân; đẩy mạnh công tác quản
lý nhà đất, công tác phòng cháy và chữa cháy...
IV. Thời kỳ thống nhất, xây dựng xã hội chủ nghĩa trên cả nước và
thực hiện công cuộc đổi mới từ năm 1975 đến nay
1. Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1992
Sau chiến thắng ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước, cán bộ, công chức của Ban Tổ chức của Chính phủ và ngành Tổ
chức nhà nước đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng, Chính phủ và quản lý,
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao về tổ chức bộ máy nhà nước, công
chức, công vụ trong thời kỳ mới. Hoạt động của ngành Tổ chức nhà nước đã góp
phần kiện toàn Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố;
tinh giản bộ máy hành chính; xây dựng chính quyền cấp huyện và kiện toàn chính
quyền cơ sở...
Trong những năm 1980, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V với
phương hướng đổi mới công tác tổ chức, Ban Tổ chức của Chính phủ đã tham
mưu, giúp Hội đồng Bộ trưởng thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà
nước, tạo được những chuyển biến bước đầu và thu được những kết quả nhất
định trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước. Tiêu biểu là
các Bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương đã chuyển biến một bước về
nhận thức không chỉ ở số cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý mà ngay cán bộ nghiệp
vụ, công nhân viên nhà nước đều thấy việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý
nhà nước từ Trung ương đến địa phương là cần thiết và phù hợp với cơ chế quản
lý mới.
Việc sắp xếp lại tổ chức đã làm tinh gọn một bước bộ máy quản lý nhà
nước, từ 66 cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng xuống còn 48 cơ quan; các cơ
quan giúp việc Bộ trưởng ở các Bộ thuộc diện sắp xếp đã giảm từ 1/2 đến 2/3 tổ
chức so với trước. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh từ 34 đến 35 tổ chức giảm còn
22 đến 27 tổ chức; cơ quan chuyên môn cấp huyện có từ 24 đến 25 tổ chức giảm
còn 12 đến 16 tổ chức. Các tổ chức mới sau khi được sắp xếp lại đã bước đầu
phân biệt chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản lý sản xuất kinh
doanh, giảm bớt sự chồng chéo giữa các cơ quan với nhau, bớt được các công
việc sự vụ, làm thay cấp dưới.
Đặc biệt, có một số cán bộ, công chức của Ban được cử làm chuyên gia
sang nước bạn Campuchia giúp bạn trong công tác tổ chức nhà nước.
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Giai đoạn này, vai trò trong công tác tổ chức nhà nước của Ban Tổ chức
của Chính phủ, ngành Tổ chức nhà nước ngày càng rõ nét và được ghi nhận bằng
việc ngày 07/5/1990, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 135/HĐBT
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ. Theo đó, Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ là cơ quan
trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, có nhiệm vụ: xây dựng để Hội đồng Bộ trưởng
xem xét và trình Quốc hội, Hội đồng nhà nước quyết định cơ cấu tổ chức của Hội
đồng Bộ trưởng và hệ thống tổ chức chính quyền các cấp; xây dựng các quy chế
về thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng, trình
Hội đồng Bộ trưởng ban hành các chức danh, tiêu chuẩn viên chức nhà nước; quy
định việc thành lập hội; chỉ đạo bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
các cấp; phân vạch địa giới hành chính các cấp; xây dựng kế hoạch, quy chế về
công tác cán bộ thuộc các cơ quan hành chính nhà nước; ...
Giai đoạn này, Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ đã thực hiện tốt chức
năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo thực hiện tốt
việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước Việt Nam thống nhất; bước đầu đổi mới
công tác xây dựng nền hành chính nhà nước; đổi mới một bước bộ máy chính
quyền nhà nước từ Trung ương đến địa phương; từng bước xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức nhà nước; tinh giản biên chế... đáp ứng yêu cầu mới của
sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn nhất định, đưa đất nước vượt ra khỏi
khủng hoảng về kinh tế - xã hội, góp phần từng bước tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước và thúc đẩy sự chuyển đổi nền kinh
tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước, tạo đà cho sự phát triển của đất
nước trong những năm sau này.
2. Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2002
Ngày 30/9/1992, Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX quyết
định Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ là cơ quan ngang Bộ với tên gọi là
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Ngày 09/11/1994, Chính phủ ban hành Nghị
định số 181/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Theo đó, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có
chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy nhà nước; công
chức, viên chức nhà nước; lập hội quần chúng và tổ chức phi chính phủ; phân
vạch địa giới hành chính và công tác lưu trữ tài liệu quốc gia.
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã
triển khai tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần của Hiến pháp
1992 và Luật Tổ chức Chính phủ 1992 (sửa đổi năm 2001), xây dựng các văn bản
pháp lý điều chỉnh tổ chức bộ máy của Chính phủ và tổ chức bộ máy chính quyền
địa phương các cấp. Tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc
hội thông qua Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi năm
2003); Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 1994 (sửa đổi năm 2003);
xây dựng và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh về nhiệm vụ,
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quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp; Pháp lệnh
Cán bộ, công chức; Thường trực Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước; Thường trực
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ...
Từ một cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã
trở thành một cơ quan ngang Bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ
chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách nền hành chính nhà nước.
Trong giai đoạn này, Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ có vai trò to lớn trong
việc tham mưu giúp Đảng, Chính phủ hình thành đường lối cải cách cơ bản bộ
máy nhà nước; trong đó, trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Nghị
quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục
hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức đã đánh dấu
bước đầu thực hiện chủ trương, đường lối trong Cương lĩnh năm 1991 của Đảng
và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1991-2000. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ đã đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách nền hành
chính nhà nước trên các lĩnh vực: cải cách tổ chức bộ máy Chính phủ; củng cố
chính quyền địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp
phần trực tiếp nâng cao một bước năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành
chính nhà nước, tạo đà thuận lợi cho việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy
hành chính nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp
ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong
những năm đầu của thế kỷ XXI.
Trong giai đoạn này, nhiều cán bộ, công chức của Ban đã được cử sang
nước bạn Lào làm chuyên gia, giúp bạn trong công tác tổ chức nhà nước và cải
cách nền hành chính nhà nước Lào.
Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Tổ chức nhà nước đối với
đất nước, ngày 17/4/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số
279/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, theo đó, lấy ngày 28
tháng 8 hằng năm là “Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước”.
3. Giai đoạn từ năm 2002 đến nay
Trước những đòi hỏi của thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước trong
những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Đảng và Nhà nước ta ngày càng khẳng
định vai trò quan trọng của công tác tổ chức và cán bộ trong bộ máy hành chính
nhà nước, trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cũng như
trong công tác quản lý theo nguyên tắc đa ngành, đa lĩnh vực. Để đủ sức đảm
đương được những trọng trách to lớn, nặng nề đó, cần thiết phải hình thành một
Bộ thuộc cơ cấu Chính phủ với tên gọi đúng với vai trò, chức năng mà trước đây
đã từng có trong Chính phủ cách mạng đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng
lập đó là: Bộ Nội vụ. Do đó, ngày 05/8/2002, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa
XI đã quyết định đổi tên Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thành Bộ Nội vụ.
Từ năm 2003 đến nay, Chính phủ đã 5 lần ban hành Nghị định quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Hiện nay, Bộ
Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức
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hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính;
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành
hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen
thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối
với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu
quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thể hiện nổi bật trên các lĩnh vực:
Lĩnh vực tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương: Trên cơ sở rà soát,
điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội
vụ đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Tổ
chức Chính phủ (sửa đổi năm 2015). Tham mưu giúp Chính phủ trong việc sắp xếp,
tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn, giảm số Bộ và cơ quan ngang Bộ từ 26 xuống
còn 22; khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ ở các Bộ, cơ quan ngang
Bộ và được tổ chức theo mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Số lượng Vụ,
Cục, Tổng cục và các tổ chức tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu
tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã giảm nhiều đầu mối tổ chức theo yêu cầu cải
cách hành chính. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp
huyện cũng được tổ chức theo hướng tinh gọn, thống nhất và một số cơ quan được
tổ chức theo đặc thù riêng của từng địa phương.
Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội
ban hành Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (2015) và nhiều văn bản quan
trọng về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Qua đó, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được thực hiện tốt, bảo đảm gắn
kết thống nhất giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp. Chỉ đạo
và tổ chức thực hiện thành công các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
Thẩm định và trình Chính phủ quyết định việc phân vạch, điều chỉnh địa giới
hành chính phù hợp, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Củng
cố chính quyền cơ sở, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong tổ
chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Lề lối làm việc được cải tiến,
thủ tục hành chính được giảm thiểu, tạo sự vận hành thông suốt trong hệ thống bộ
máy hành chính nhà nước và đóng góp tích cực vào việc giữ gìn trật tự - trị an, ổn
định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội
khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức
Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương tại Kỳ họp thứ 8 (có hiệu
lực từ ngày 01/7/2020). Luật đã khắc phục được những hạn chế và luật hóa các
chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
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chính trị từ Trung ương đến địa phương theo hướng quy định tiêu chí thành lập
tổ chức, sắp xếp tinh gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, quy định hợp lý số
lượng cấp phó của tổ chức, giảm hợp lý số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính
phủ và chính quyền địa phương các cấp.
Lĩnh vực công vụ, công chức và cải cách tiền lương: Bộ Nội vụ tham
mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Cán bộ, công chức (2008),
Luật Viên chức (2010) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ,
công chức và Luật Viên chức (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) nhằm khắc phục
những hạn chế và đảm bảo đồng bộ với các quy định mới của Đảng.
Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban
hành nhiều văn bản, đề án quan trọng nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,
công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế; xác định vị trí việc làm ...;
thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, làm tiền đề cho việc thay
đổi chế độ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ, ngành và cấp tỉnh, cấp
huyện. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng về quản lý nhà nước đối với
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong bộ máy hành chính; đội ngũ công chức
hành chính; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; cán bộ, công chức cấp xã. Luân
chuyển cán bộ, công chức được tiến hành có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa các
đơn vị có công chức đi và đến.
Với vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách
tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ đã tham mưu
trình Chính phủ ban hành chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức và lực lượng vũ trang (Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của
Chính phủ) và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tham mưu trình Ban
Cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa
XII thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 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. Hằng năm, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ
điều chỉnh tiền lương phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và từng
bước cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, nhất
là ở những vùng, lĩnh vực đặc biệt khó khăn.
Lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước: Thực hiện nhiệm vụ Thường trực
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp
với các Bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các
chương trình, kế hoạch để triển khai cải cách hành chính theo các chủ trương,
nghị quyết của Đảng và đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2011-2020; xây dựng Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Những kết quả
đạt được như: thể chế nền hành chính được cải cách phù hợp với yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy được gọn nhẹ, biên chế được tinh giản; chất
lượng, trình độ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; dân chủ, công khai,

17

minh bạch thông tin đến người dân, tổ chức. Thủ tục hành chính từng bước được
đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp quản lý khoa học
trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được mở rộng,
mang lại kết quả tốt, góp phần tích cực, thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân
chủ hóa đời sống xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, củng cố và duy trì ổn định
chính trị.
Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ và công tác thanh
niên: Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng các văn bản pháp luật nhằm tăng cường công
tác quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ theo đúng tinh thần của
các Nghị quyết Trung ương. Việc xem xét quyết định thành lập mới và phê duyệt
điều lệ các hội, tổ chức phi chính phủ được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục,
bảo đảm sự quản lý của Nhà nước; đồng thời, huy động và phát huy các tổ chức này
tham gia có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bên cạnh đó, đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Luật Thanh niên (sửa
đổi); quản lý nhà nước về công tác thanh niên; đã triển khai nhiều chương trình
và hoạt động có ý nghĩa như: Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ
đại học tăng cường làm Phó Chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo hay Đề án tuyển
chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền
núi giai đoạn 2013-2020…, góp phần tăng cường nguồn nhân lực có trình độ,
giúp địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm
nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.
Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo: Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp
Chính phủ xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi
hành. Đồng thời, tham mưu giúp Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải
quyết, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo; thực hiện tốt những nội
dung về quản lý các hoạt động tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo của công dân, đảm bảo các hoạt động tôn giáo bình thường diễn ra trong
khuôn khổ của pháp luật. Từ đó, từng bước phát huy được những mặt tích cực,
hạn chế những mặt tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội, góp phần cùng
các cấp, các ngành vận động quần chúng tín đồ, chức sắc chấp hành nghiêm
chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau và với
các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh với những âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn
giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, cản trở sự nghiệp
đổi mới của Nhân dân ta.
Lĩnh vực quản lý nhà nước về Thi đua, Khen thưởng: Bộ Nội vụ đã tham
mưu giúp Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen
thưởng. Toàn ngành đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,
mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng tham gia; việc khen
thưởng được thực hiện đúng quy định của pháp luật, chú trọng tới việc khen
thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp, qua đó, đã động
viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Công tác phát hiện, bồi
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dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng thường xuyên được thực
hiện. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên. Tổ chức bộ máy
làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước được củng cố, kiện toàn theo
từng giai đoạn.
Lĩnh vực quản lý nhà nước về Văn thư, Lưu trữ: Bộ Nội vụ đã tham mưu
giúp Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Lưu trữ và xây dựng các văn bản
hướng dẫn thi hành luật. Toàn ngành đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đối
với các cơ quan Trung ương, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác văn thư, lưu trữ; hoàn thành tốt công tác sưu tầm, thu thập, bổ
sung và tổ chức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ với nhiều hình thức phong phú,
đạt hiệu quả và được xã hội đánh giá cao.
Công tác thanh tra, kiểm tra, công tác pháp chế: Trong những năm qua,
Thanh tra Bộ, ngành Nội vụ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về công tác
thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực của ngành; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
và tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và phòng chống tội phạm
của Bộ và ngành Nội vụ. Qua đó, đã phát hiện những hạn chế trong cơ chế, chính
sách, pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với
yêu cầu phát triển của xã hội; phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
trách nhiệm, thu hồi các quyết định vi phạm pháp luật; giúp các cơ quan, tổ chức,
cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật… góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Bên cạnh đó, công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của
ngành Nội vụ đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật. Tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Tổ chức nhiều hội nghị phổ
biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kịp thời đưa pháp luật đi vào cuộc sống,
góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính
quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an
toàn xã hội.
Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông
tin và thông tin, truyền thông: Sau những thành công của Bộ, ngành Tổ chức nhà
nước trong 75 năm qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác nghiên cứu khoa
học, hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin và thông tin, truyền thông.
Việc triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tổ chức bộ máy
nhà nước; công chức, công vụ; tiền lương; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ;
tôn giáo; thi đua, khen thưởng… đã góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị các
luận cứ khoa học cho công tác xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng định hướng, chiến lược, văn bản quy
phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, của ngành. Đồng thời,
Bộ Nội vụ và toàn ngành cũng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực
hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm song phương, đa phương với nhiều tổ chức
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quốc tế và nhiều nước trên thế giới về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ và của ngành. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng đẩy mạnh xây dựng
Chính phủ điện tử; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ
đạo, điều hành; áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại
nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Thông tin,
tuyên truyền các hoạt động trên Cổng/trang thông tin điện tử, các tạp chí, bản tin
đảm bảo chính xác, kịp thời.
Phát huy truyền thống 75 năm qua, trong giai đoạn tới, Bộ Nội vụ, ngành
Tổ chức nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
hướng đến thực hiện tốt nhất và hiệu quả nhất các nhiệm vụ chính trị do Đại hội
lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ mới của Nhà nước và Chính phủ đề ra.
Phần III
NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG
CỦA NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
I. Những bài học kinh nghiệm của ngành Tổ chức nhà nước
Những thành tựu, đóng góp của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước
trong 75 năm qua được bắt nguồn từ đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt
của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực, sáng tạo của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành. Những kết quả
đạt được cho phép rút ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác của ngành Tổ
chức nhà nước:
- Thứ nhất: Xây dựng chính quyền nhà nước phải luôn nắm vững đường
lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước kiểu
mới, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì
Nhân dân. Việc xây dựng tổ chức bộ máy luôn xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ
chính trị của Đảng, của đất nước trong từng thời kỳ; từ yêu cầu nhiệm vụ mà định
ra tổ chức, bố trí cán bộ. Phát huy dân chủ, dựa vào Nhân dân để xây dựng bộ
máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
- Thứ hai: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải
luôn nắm vững quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi
công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
Quan tâm xây dựng đội ngũ cả về đức và tài, có bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt
đối với Đảng, với Tổ quốc; có trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, tôn trọng kỷ
luật, kỷ cương, tận tụy với công việc, thật sự là công bộc của Nhân dân, có hoài bão
phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài,
quy hoạch, luân chuyển cán bộ và tổng kết thực tiễn.
- Thứ ba: Công tác tổ chức nhà nước mang tính khoa học và thực tiễn sâu
sắc, vì vậy, xây dựng bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
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phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn cách mạng đất nước, có căn cứ khoa học và sử
dụng kinh nghiệm tốt của các nước trên thế giới. Công tác tổ chức phải gắn bó
với thực tiễn, từ thực tiễn cách mạng mà xây dựng tổ chức, từ nhiệm vụ mà đề
bạt, sử dụng cán bộ, lựa chọn nhân tài. Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung
dân chủ, tổ chức phối hợp với các cơ quan của Đảng, của Nhà nước để làm tốt
công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Thứ tư: Để làm tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, ngành Tổ chức nhà nước phải không ngừng xây dựng và
đổi mới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành từ Trung ương đến địa
phương phải học tập, rèn luyện, phấn đấu để xứng tầm các nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải gương mẫu, đề cao tinh thần trách
nhiệm, luôn luôn cầu thị, chịu khó học hỏi, đổi mới tư duy, sửa đổi cách làm việc,
gắn bó với thực tiễn công việc và với phong trào cách mạng, khắc phục khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ.
II. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước
Qua 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước đã xây dựng
nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp, nổi bật là:
- Thứ nhất: Trung thành tuyệt đối với chủ trương, đường lối của Đảng, với
Tổ quốc, tận tụy vì sự nghiệp xây dựng nền hành chính nhà nước theo phương
châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu
quả", đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Thứ hai: Đó là ý chí quyết tâm, không chịu lùi bước trước mọi khó khăn,
gian khổ, vững bước tiến lên.
- Thứ ba: Công tác Tổ chức nhà nước là một nghề lao động đặc thù, có tính
chất chuyên môn, nghiệp vụ, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, đối tượng lao động
là tổ chức, là con người trong tổ chức.
- Thứ tư: Những người làm công tác Tổ chức nhà nước phải có cái tâm, cái
tầm, có quan điểm toàn diện, trung thực, trong sáng trong tham mưu, đề xuất về
tổ chức bộ máy, trong tuyển chọn, bố trí, sử dụng con người. Cán bộ làm công tác
Tổ chức nhà nước ngoài tài năng phải công tâm, phải am hiểu chuyên môn, phải
có trình độ văn hóa cao và có tầm nhìn chiến lược vì họ là những người tuyển
chọn, đào tạo nhân tài, những nhà lãnh đạo, quản lý giỏi cho đất nước. Ngoài ra,
phải có bản lĩnh vững vàng, dũng cảm bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, bảo vệ và
tôn trọng những người có năng lực, trung thực và tận tụy với công việc. Đồng
thời, phải luôn có tinh thần cải cách, đề xuất những ý tưởng mới, tiến bộ trong cải
cách nền hành chính nhà nước.
- Thứ năm: Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức
nhà nước có quyền tự hào về các vị Bộ trưởng tài ba, đức độ, đáng kính như Võ
Nguyên Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Phan Kế Toại. Chính sự hy
sinh, cống hiến của các vị Bộ trưởng này đã đúc kết nên truyền thống vẻ vang của
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Bộ, của ngành mà những người hậu thế không thể không kính cẩn nghiêm mình
với tâm nguyện phải học tập, rèn luyện và làm việc để xứng đáng với họ, xứng
đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước.
*
* *
Qua 75 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Bộ Nội vụ và ngành Tổ
chức nhà nước với các nhiệm vụ nhạy cảm, khó khăn, phức tạp và nhiều thách
thức nhưng với truyền thống vẻ vang của ngành, lớp lớp thế hệ cán bộ, công
chức, viên chức của ngành luôn trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng,
quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng
bộ máy nhà nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Với những thành tích ấy, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước đã được
tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2018,
Huân chương Hồ Chí Minh năm 2015... Đặc biệt, ngày 30/5/2005, Chủ tịch nước
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số
535/2005/QĐ/CTN về việc tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Bộ Nội vụ
để ghi nhận những công lao to lớn, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
và của dân tộc.
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống của ngành Tổ
chức nhà nước là niềm tự hào và nguồn động viên to lớn để toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động của Bộ, của ngành nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa,
góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập
quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng./.

