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ẢNH TƯ LIỆU. 

 

Những ngày đáng nhớ trong tháng 9: 

- 02/9/1945: Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- 06/9/1902: Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. 

- 10/9/1955: Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- 12/9/1930: Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh 

- 1969 – 2021: 52 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- 20/9/1977: Ngày Việt Nam là thành viên Liên Hợp Quốc. 

02/9/1945: QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

76 mùa thu Độc lập: Tự hào sức mạnh Việt Nam “Tuyên ngôn Bác đọc vang 

trời đất/Độc lập Người thề vọng núi sông”…76 năm đã qua nhưng những cảm 

xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên 

trong mỗi thế hệ người con đất Việt. 

Ngày 02/9/1945  tại Quảng trường Ba Đình  ịch sử  Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã đọc  ản “Tuyên ngôn Độc  ập” khai sinh ra nước Việt Nam D n chủ 

Cộng h a  nay  à nước Cộng h a  ã hội chủ nghĩa Việt Nam  K  t  thời khắc 

đ   toàn th    n tộc Việt Nam đã cảm nhận niềm hạnh phúc thiêng  iêng khi đất 

nước  ước sang trang sử mới  Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 02/9/1945 đã mở ra 

một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, 

tự hào trở thành công dân của một nước tự  o và độc lập. Bản Tuyên ngôn Độc 

lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch 

sử đối với dân tộc Việt Nam mà c n c  ý nghĩa thời đại sâu sắc. Những tư 

tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9 đã 



trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam  đưa đất nước vượt qua 

nhiều kh  khăn  thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát tri n 

đất nước. 

76 năm đã trôi qua  thực hiện lời thề Độc lập đ   Đảng  Nhà nước và nh n   n 

ta đã đập tan mọi  m mưu chống phá của các thế  ực thù địch   ảo vệ chính 

quyền cách mạng non trẻ  tiến hành 2 cuộc kháng chiến trường k   àm nên 

chiến thắng   ng  ẫy năm ch u  chấn động địa cầu và cuộc Tổng tiến công nổi 

 ậy mùa  u n năm 1975 giải ph ng miền Nam  thống nhất đất nước; tiếp đ   à 

các cuộc chiến đấu  ảo vệ  iên giới T y Nam và phía Bắc   àm tr n nghĩa v  

quốc tế cao cả  

Chúng ta càng thêm tự hào khi trải qua nhiều năm đổi mới  Đảng  Nhà nước và 

nhân d n ta đã giành được nhiều thành tựu to  ớn  c  ý nghĩa  ịch sử  T  một 

nước ngh o nàn   ạc hậu  Việt Nam đã vư n  ên trở thành nước đang phát tri n 

c  thu nhập trung  ình  đời sống nh n   n được cải thiện  chính trị  ã hội ổn 

định  độc  ập chủ quyền thống nhất  toàn vẹn  ãnh thổ được giữ vững  

Có th  khẳng định  76 năm trôi qua   ù trong  ất cứ hoàn cảnh nào  với tinh 

thần đoàn kết muôn người như một  đã giúp Việt Nam vượt qua mọi kh  khăn  

t ng  ước phát tri n ổn định  Đặc biệt  sau h n 35 năm tiến hành đổi mới  nước 

ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát tri n, trở thành nước đang phát tri n có thu 

nhập trung  ình  Tăng trưởng kinh tế  ình qu n đạt gần 7%/năm  quy mô và 

tiềm lực của nền kinh tế không ng ng tăng  ên; tiến bộ, công bằng xã hội, phát 

tri n văn h a và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích 

cực; Chỉ số phát tri n con người của Việt Nam dần được cải thiện, mức sống 

của người dân t ng  ước được nâng lên...Cùng với đ   quan hệ đối ngoại, hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta 

tiếp t c được nâng cao. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 quốc 

gia trên thế giới; gia nhập và tích cực xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN; 

tham gia có hiệu quả các liên kết kinh tế khu vực và quốc tế trên nhiều cấp độ... 

Chúng ta vui m ng và phấn khởi khi K  họp thứ I Quốc hội khóa XV – k  họp 

của nhiệm k  mới v a kết thúc và thành công tốt đẹp. K  họp diễn ra trong bối 

cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía Nam  Đ y cũng  à một k  họp đặc biệt, bởi ngay tại K  

họp này, Quốc hội đã  ổ sung nội dung phòng chống COVID- 19 vào Nghị 

quyết của k  họp. Việc Quốc hội bổ sung ngay vào chư ng trình k  họp đ  xem 

xét, quyết định một số biện pháp cần thiết  chưa c  tiền lệ nhằm đẩy mạnh công 

tác phòng, chống dịch là việc làm hết sức cần thiết và mang ý nghĩa chính trị, 

pháp lý cao; th  hiện trách nhiệm, tinh thần chủ động  đồng hành của Quốc hội 

với Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức 

khỏe của nhân dân. 

76 năm Quốc khánh 2/9 năm nay  iễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn 

  n  toàn qu n đang chung sức  đồng lòng chống giặc COVID-19  Đ y cũng  à 

mùa thu thứ 2 đất nước ta phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19  H n  ao 

giờ hết, bản  ĩnh  trí tuệ và tâm hồn Việt Nam tiếp t c ngời sáng  Vượt qua 



muôn vàn kh  khăn  ngay t  đầu Việt Nam đã chủ động  đánh giá đúng tình 

hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không chủ quan      à  Nhờ sự huy động 

kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung 

sức của nhân dân, việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh đã  iễn ra ở quy mô 

chưa c  tiền lệ  Đến nay, Việt Nam đã khống chế thành công cả 3 đợt dịch bùng 

phát trong cộng đồng  được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao   à tấm gư ng 

trong phòng chống dịch COVID-19. Và khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát với 

biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, khó ki m soát và vô cùng nguy hi m 

lại một lần nữa thử thách chúng ta  Vượt qua mọi kh  khăn   ưới sự  ãnh đạo 

của Đảng, Chính phủ, Việt Nam tiếp t c chủ động ngăn chặn  đối phó với dịch 

bệnh bằng những quyết sách linh hoạt ở t ng thời đi m khác nhau. Quyết liệt, 

khẩn trư ng và kịp thời, ngay tối 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra 

Lời kêu gọi gửi đồng  ào  đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước 

ngoài về công tác phòng, chống đại dịch. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Với tinh 

thần "chống dịch như chống giặc," bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là 

trên hết  trước hết, thay mặt  ãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi 

toàn Đảng  toàn   n  toàn qu n và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố 

gắng càng cố gắng h n nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết h n nữa; đã quyết tâm 

càng quyết t m cao h n nữa; toàn dân tộc muôn người như một  đồng lòng cùng 

Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn  đẩy lùi 

bằng được  không đ  dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”  Lời kêu gọi 

của người đứng đầu Đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người, hiệu triệu toàn 

  n  toàn qu n và đồng  ào trong và ngoài nước cùng chung sức  đồng lòng, cố 

gắng h n nữa  đoàn kết h n nữa, quyết t m cao h n nữa  cùng Đảng, Chính 

phủ, các cấp, các ngành quyết t m ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh. 

Tiếp nối lời kêu gọi của Tổng Bí thư  ngày 14/8/2021  Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, 

chung sức  đồng   ng thi đua ph ng  chống và chiến thắng đại dịch COVID-19." 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ðảng  Nhà nước, Chính phủ, thời gian qua, nhiều 

hoạt động thiết thực được tri n khai mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, ở 

các cấp  các ngành và các địa phư ng đ  cùng chung sức chống lại dịch bệnh. 

Đặc biệt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc một lần nữa được phát huy và nhân lên 

trong cuộc chiến chống dịch. Các phong trào ủng hộ quỹ phòng chống dịch 

COVID-19 được nhiều tổ chức  cá nh n trong và ngoài nước tham gia tích cực. 

Nhiều mô hình, hoạt động “tư ng th n  tư ng ái”  “ á  ành đùm  á rách” 

được tri n khai sâu rộng trong nhân dân nhằm chia sẻ với lực  ượng tuyến đầu 

chống dịch, những người có hoàn cảnh kh  khăn với m c tiêu mà Đảng, Nhà 

nước  ác định rõ ràng t  những ngày đầu của cuộc chiến  à “không ai  ị bỏ lại 

phía sau”  Những ngày qua trên tuyến đầu chống dịch, hàng ch c nghìn cán bộ, 

nhân viên y tế, các chiến sỹ qu n đội không quản kh  khăn  nguy hi m  đi vào 

vùng tâm dịch đ  cứu, chữa cho người dân. Tại c  sở, lực  ượng công an cùng 

hệ thống chính trị tăng cường chốt chặn ki m soát  đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh.  Không chỉ ở trong nước  đông đảo người 



Việt Nam ở nước ngoài cũng  uôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng góp sức, chung 

tay cùng quê hư ng đối phó với dịch bệnh. Nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng lên 

quyên g p giúp đỡ  à con kh  khăn  o  ịch bệnh. Những cây "ATM gạo," 

những siêu thị 0 đồng được thiết lập ở giữa tâm dịch; những mớ rau, quả trứng 

được giao tận tay những người cách ly tại nhà, và còn nữa nhiều câu chuyện đẹp 

và cảm động được lan tỏa trong mùa dịch...  

Sống trong những ngày này, chúng ta càng thấm thía và thấy ý nghĩa h n  

bởi trong kh  khăn  thử thách phẩm chất tốt đẹp t  trái tim và tâm hồn người 

Việt Nam càng tỏa sáng.  Sự thành công lớn trong cuộc chiến chống đại dịch 

COVID-19 sẽ là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. Sức mạnh đ  được kết tinh 

t  những giá trị văn h a truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam; là lòng 

yêu nước nồng nàn, tinh thần tự lực, tự cường  đồng cam cộng khổ, khoan dung 

nhân ái. Truyền thống cao đẹp đ  một lần nữa đã được phát huy đúng  úc cùng 

với quyết tâm chính trị cao của Đảng  Nhà nước ta. Cuộc chiến chống “giặc” 

COVID-19 c n trường k  nhưng chúng ta tin rằng phát huy tinh thần Tuyên 

ngôn Độc lập, sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc sẽ được nhân lên gấp bội đ  

lập nên những k  tích mới, chiến thắng đại dịch  Đ  cũng chính  à ngọn lửa t  

lời thề Độc lập năm  ưa  đã và đang thắp  ên đ  xây dựng khát vọng về một 

Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./. 

 

23/9/1945: NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN  

Nhớ mãi ngày Nam Bộ kháng chiến Trong lịch sử hiện đại của dân tộc, 

ngày 19/12/1946 được xem là ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân 

Pháp quay trở lại   m  ược Việt Nam. Thế nhưng  trước đ  h n một năm  qu n 

  n ta đã thực hiện "Ngày Nam Bộ kháng chiến" 23/9/1945, trực diện chiến đấu 

với kẻ thù tại Sài Gòn. 

LUÔN CẢNH GIÁC TRƯỚC KẺ THÙ QUAY TRỞ LẠI 

Trước ngày 23/9, thực dân Pháp với sự giúp đỡ của qu n đội Anh (trên 

 anh nghĩa qu n Đồng minh giải giáp qu n đội Nhật ở Nam Bộ) đã nhiều lần 

gây hấn tại Sài G n trong  m mưu quay trở lại   m  ược, thống trị Việt Nam. 

Theo bài viết "Giặc Pháp nấp sau phái bộ Anh đ  phá rối Nam Bộ" trên báo Cờ 

giải phóng số 20, ra ngày 27/9/1945 thì ngay trong ngày lễ Độc lập 2/9 diễn ra ở 

Sài Gòn, kiều   n Pháp và tù  inh Anh đã phá rối, bắn vào đoàn mít-tinh làm 47 

người chết; ngày 13/9  qu n đội Anh chiếm đ ng Nam Bộ phủ và dung túng 

quân Pháp tiến hành các hành động khiêu khích; ngày 20/9, quân Anh ngang 

nhiên xông vào Khám Lớn thả tù binh Pháp... 

Với những hành động lấn dần t ng  ước, tiếng súng x m  ược của thực 

  n Pháp đã đặt nhân dân Sài Gòn, Nam Bộ vào cuộc chiến không th  tránh 

khỏi mà sự kiện ngày 23/9/1945  à đi m mốc mở đầu, tức là chỉ ba tuần sau 

ngày Độc lập. 

Diễn biến của sự kiện ngày 23/9 như thế nào? Xem báo Cứu quốc số 50, 

ra ngày 24/9/1945  ta được biết sự v  qua bài "Bọn thực   n Pháp đánh úp Sài 

Gòn". Bài viết cho thấy rõ  m mưu và hành động đê h n của thực dân Pháp với 



sự giúp sức của qu n đội Anh. C  th  là: "3 giờ sáng chủ nhật 23/9/45, trong khi 

thành phố Sài Gòn vắng ngắt vì lệnh thiết quân luật của qu n đội Anh, một đội 

qu n Pháp  trước là tù binh nay mới được qu n đội Anh thả ra  ăn mặc cải trang, 

chia nhau đi  én  út hành động trong các phố  Trong  úc đ   qu n đội Anh cố 

tình  àm     Nhưng qu n   n ta đã sẵn sàng chuẩn bị nên nhận ngay được mưu 

mô đánh úp của chúng và lập tức đối phó. Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ, dân 

chúng Sài Gòn vùng dậy". 

Về hoạt động hèn mạt của kẻ thù, báo Cờ giải phóng số 20 chỉ rõ: "Giặc 

Pháp đã chiếm một số công sở, xé cờ và bi u ngữ, giở thủ đoạn khủng bố dã 

man, bắt bớ dân chúng và các chiến sĩ Việt Minh". Nhớ lại sự kiện này, hồi ký 

Saigon Septembre 1945 của nhà báo Trần Tấn Quốc và Việt Nam máu lửa của 

Nghiêm Kế Tổ đều cho biết quân Pháp - Ấn đã chiếm Sở Cảnh sát, bót Catinat 

cùng Kho bạc  Nhà đ n... 

Chẳng những thế, ngày hôm ấy, bài "Cuộc giao tranh với Pháp ở Nam 

Bộ" trên báo Cứu quốc số 51, ra ngày 26/9/1945 còn cho biết quân Pháp toan 

vượt ra khỏi Sài Gòn bằng cầu Ông, cầu Kiệu và cầu Marc Mahon (cầu Nguyễn 

Văn Trỗi hiện nay) nhưng đều bị quân ta đánh  ui  

Sau  ung đột Việt - Pháp ngày 23/9/1945 tại Sài G n  Đô đốc hải quân 

Pháp  D’argen ieu tuyên  ố với báo Le Monde rằng "cuộc chiến tranh Đông 

Dư ng" đã  ắt đầu. Nhớ về sự kiện lịch sử này, trong hồi ký Cuộc kháng chiến 

chống Pháp của đồng bào Gia Định (1945 - 1954), Chủ tịch Ủy ban Kháng 

chiến Hành chánh tỉnh Gia Định Phạm Văn Chiêu ghi: "Tiếng súng chống giặc 

đầu tiên nổ ra khắp các đường phố Sài G n và nông thôn Gia Định trong ngày 

23/9/1945". 

Hồi ức Tiếng sóng bủa ghềnh của nhà cách mạng Ngô Thị Huệ (phu nhân Tổng 

 í thư Nguyễn Văn Linh) c n nhớ trong những ngày tháng 9 ở Sài Gòn, Pháp 

gây ra nhiều v  khiêu khích nhằm có cớ trở lại   m  ược Việt Nam  Là người 

trong đoàn đ n tàu chính trị Côn Đảo về đất liền ở S c Trăng   à Huệ cho biết 

đoàn tàu của tù chính trị t  Côn Đảo trên đường về đã  ắt liên lạc được với đất 

liền và "mọi người đã  iết trong đêm hai mư i hai rạng hai mư i  a tháng chín  

bọn Pháp đã g y hấn chiếm Sài Gòn". Cuộc tái   m  ược Việt Nam của thực 

  n Pháp đã khởi động ở Sài Gòn. Trước vận mệnh dân tộc nguy biến, quân dân 

ta đứng dậy đánh giặc. Vẫn trong Paris-Saigon-Hanoi c  đoạn ghi: "Ủy ban 

Hành chính miền Nam ra lệnh bao vây Sài Gòn và t  Nam chí Bắc cả nước 

được huy động đứng lên chống "sự   m  ăng của Pháp". 

SÀI GÒN ĐỨNG LÊN KHI SƠN HÀ NGUY BIẾN 

Hồi ký Tiếng sóng bủa ghềnh cho biết trước sự quay trở lại của kẻ thù 

"Sài G n  Gia Định, Chợ Lớn đã đứng lên quyết tử với giặc Pháp  được quân 

đồng minh Anh giúp sức". Nguyễn K  Nam trong Hồi ký 1925 - 1964 thuật lại 

cho hay Ủy ban Nhân dân Nam Bộ dần rút ra khỏi Sài G n đ   ãnh đạo cuộc 

chiến, trong khi ấy "dân quân cách mạng tăng cường các cuộc tấn công, phá 

hoại nhà đ n Chợ Quán  đốt chợ Sài Gòn", chợ búa không nhóm họp, xe cộ 

không đi  ại... 



Về phía Pháp, báo Cứu quốc số 52, ra ngày 27/9/1945 cung cấp thông tin trong 

 ài "Qu n Pháp đã  ị thiệt hại lớn ở Sài Gòn" với số liệu c  th : quân Pháp chỉ 

chiếm được vài khu phố còn ngoại ô bị ta  ao v y; 200 người chết  40 người bị 

thư ng; qu n Pháp và Pháp kiều  an đêm không  ám ra khỏi cửa... 

K  t  đ y  Sài G n và Nam Bộ  ước vào cuộc chiến trực diện với kẻ thù. 

Bước sang ngày 25/9, Hội đồng Chính phủ họp bàn và quyết định sẽ gửi 

một bản phản kháng cho Anh và Đồng minh, và một bản tuyên cáo cho quốc 

dân và thế giới với nội dung: Nếu người Pháp trở lại   m  ược Việt Nam, thì 

chúng ta sẽ quyết chiến, cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Trong cuộc họp ngày 26/9, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết đã điện cho tướng Anh Graccy kháng nghị việc 

qu n Pháp đánh Sài G n  Người cũng  ấy tư cách Chủ tịch Chính phủ và tư cách 

cá nhân, thảo một bản hiệu triệu đồng bào Nam Bộ qua s ng phát thanh Đài 

Tiếng nói Việt Nam với tinh thần "Thà chết tự do, không sống nô lệ". 

Theo  ài đăng trên  áo Cứu quốc số 54  ngày 29/9/1945  thư c  đoạn: 

"Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng 

bào Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt của nhà đại cách mạng Pháp 

"Thà chết tự  o h n sống nô lệ". Cuộc kháng chiến của nhân dân Sài Gòn và 

Nam Bộ đã mở đầu cho 9 năm kháng chiến "Toàn dân, toàn diện  trường k  và 

tự lực cánh sinh" của quân dân cả nước đ  đi tới thắng lợi quân sự cuối cùng 

trước thực dân ở Điện Biên Phủ và thắng lợi ngoại giao ở Gen ve năm 1954  

Theo Báo Bạc Liêu 

Link: http://www.baobaclieu.vn/chinh-tri/nho-mai-ngay-nam-bo-khang-

chien-67142.html 

  

 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

 9  iện pháp mới nhất ph ng chống  ịch Covi -19 người   n cần  iết: 

  

http://www.baobaclieu.vn/chinh-tri/nho-mai-ngay-nam-bo-khang-chien-67142.html
http://www.baobaclieu.vn/chinh-tri/nho-mai-ngay-nam-bo-khang-chien-67142.html


 



 

Đường  ink: https://bvdktinhthanhhoa.com.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-nganh/9-

bien-phap-moi-nhat-phong-chong-dich-covid-19-nguoi-dan-can-

biet.1003.html#.YTIZOI4zbcc 

  

“  ô        5 ”       Y     ă           ã       xã     

  

Thông điệp 5T  à "pháo đài" ph ng chống  ịch COVID-19 trong tăng cường 

giãn cách  ã hội   ao gồm: Tu n thủ nghiêm 5K; Thực phẩm đủ tại nhà; Thầy  

thuốc đến tận gia; Test COVID tất cả; Tiêm chủng tại phường/ ã  

Link: https://dangcongsan.vn/multimedia/infographic/thong-diep-5t-cua-bo-y-

te-tang-cuong-gian-cach-xa-hoi-589911.html  Nguồn: TT VN 

  

https://bvdktinhthanhhoa.com.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-nganh/9-bien-phap-moi-nhat-phong-chong-dich-covid-19-nguoi-dan-can-biet.1003.html#.YTIZOI4zbcc
https://bvdktinhthanhhoa.com.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-nganh/9-bien-phap-moi-nhat-phong-chong-dich-covid-19-nguoi-dan-can-biet.1003.html#.YTIZOI4zbcc
https://bvdktinhthanhhoa.com.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-nganh/9-bien-phap-moi-nhat-phong-chong-dich-covid-19-nguoi-dan-can-biet.1003.html#.YTIZOI4zbcc
https://dangcongsan.vn/multimedia/infographic/thong-diep-5t-cua-bo-y-te-tang-cuong-gian-cach-xa-hoi-589911.html
https://dangcongsan.vn/multimedia/infographic/thong-diep-5t-cua-bo-y-te-tang-cuong-gian-cach-xa-hoi-589911.html


 



  

CHÍNH SÁCH MỚI 

Chính sách mới c  hiệu  ực t  tháng 9: 

Quy định mới về cải tạo    y  ựng  ại nhà chung cư; chế độ trợ cấp  ph  cấp  ưu 

đãi người c  công với cách mạng; giảm 50% phí giao  ịch thanh toán điện tử 

 iên ng n hàng đến 30/6/2022; thay đổi cách  ếp  oại học sinh trong năm học 

mới;    

 à những chính sách mới c  hiệu  ực t  tháng 9/2021  

Q y       ớ      ắ  x      , xử  ý      ả   ô   

Có hiệu  ực t  ngày 01/09/2021  Nghị định 67/2021/NĐ-CP ban hành ngày 

15/07/2021 sửa đổi   ổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

ngày 

31/12/2017 sắp  ếp  ại   ử  ý tài sản công  Trong đ   Nghị định số 67/2021/NĐ-

CP sửa đổi   ổ sung Điều 11 Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định về  án tài 

sản trên đất  chuy n nhượng quyền sử   ng đất  Theo quy định mới  Thủ tướng 

Chính phủ  em  ét  phê  uyệt phư ng án và  an hành quyết định  án tài sản 

trên đất  chuy n nhượng quyền sử   ng đất theo hình thức đấu giá đối với nhà  

đất c  nguyên giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử   ng đất t  500 tỷ đồng trở 

 ên tính trên một c  sở nhà  đất thuộc Trung ư ng quản  ý theo đề nghị của Bộ 

trưởng  Thủ trưởng c  quan ngang  ộ  c  quan thuộc Chính phủ  c  quan khác 

ở trung ư ng và ý kiến của Bộ Tài chính  Chủ tịch UBND cấp tỉnh n i c  nhà  

đất  án  

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP  ổ sung quy định: Nguyên giá tài sản trên đất và 

giá trị quyền sử   ng đất đ   ác định thẩm quyền quyết định  án tài sản trên 

đất  chuy n nhượng quyền sử   ng đất được  ác định tại thời đi m c  quan  tổ 

chức  đ n vị   oanh nghiệp  ập  áo cáo kê khai  đề  uất phư ng án sắp  ếp  ại  

 ử  ý nhà  đất  Q y       ớ      ả     , xây d                     

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP  an hành ngày 15/07/2021 của Chính phủ về cải 

tạo    y  ựng  ại nhà chung cư c  hiệu  ực t  1/9/2021  Trong đ   Nghị định số 

69/2021/NĐ-CP quy định rõ nhà chung cư thuộc  iện phải phá  ỡ đ    y  ựng 

 ại  hoặc   y  ựng công trình khác theo quy hoạch quy định gồm: 

1  Nhà chung cư phải phá  ỡ khẩn cấp  o sự cố  thiên tai  cháy nổ theo quy định 

của pháp  uật  



2  Nhà chung cư hết niên hạn sử   ng hoặc chưa hết niên hạn sử   ng theo quy 

định của pháp  uật nhưng c  kết  uận ki m định của c  quan quản  ý nhà ở cấp 

tỉnh thuộc một trong các trường hợp sau đ y: 

a) Nhà chung cư c  các kết cấu chịu  ực chính của công trình  uất hiện tình 

trạng nguy hi m tổng th   c  nguy c  sập đổ  không đáp ứng điều kiện tiếp t c 

sử   ng  cần phải  i  ời khẩn cấp các chủ sở hữu  người sử   ng nhà chung cư; 

 b) Nhà chung cư  ị hư hỏng nặng   uất hiện tình trạng nguy hi m c c  ộ kết 

cấu chịu  ực chính của công trình và c  một trong các yếu tố sau: Hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật ph ng cháy chữa cháy; cấp  thoát nước   ử  ý nước thải; cấp điện  

giao thông nội  ộ không đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn  tiêu chuẩn kỹ 

thuật hiện hành hoặc c  nguy c  mất an toàn trong vận hành  khai thác sử   ng 

cần phải phá  ỡ đ   ảo đảm an toàn cho người sử   ng và yêu cầu về cải tạo  

chỉnh trang đô thị  

3  Nhà chung cư  ị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công 

trình  gồm m ng  cột  tường   ầm   à không đáp ứng yêu cầu sử   ng  ình 

thường mà chưa thuộc  iện phải phá  ỡ theo quy định tại Đi m (2)  nhưng nằm 

trong khu vực c  nhà chung cư thuộc  iện  ị phá  ỡ theo quy định Khoản 2 

Điều 110 của Luật Nhà ở  

Q y       ớ              ợ    ,        ,     ã         ó  ô    ớ       

     

Nghị định 75/2021/NĐ-CP  an hành ngày 24/07/2021 quy định mức hưởng trợ 

cấp  ph  cấp và các chế độ ưu đãi người c  công với cách mạng c  hiệu  ực t  

ngày 15/09/2021. Nghị định nêu rõ  mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người c  công 

với cách mạng  à 1 624 000 đồng (mức chuẩn)  Mức chuẩn này  àm căn cứ đ  

tính mức hưởng trợ cấp  ph  cấp và chế độ ưu đãi đối với người c  công với 

cách mạng và th n nh n người c  công với cách mạng  Nghị định quy định c  

th  mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng  à 

4 872 triệu đồng; Anh hùng Lực  ượng vũ trang nh n   n  Anh hùng Lao động 

trong thời k  kháng chiến  à 1 361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng t  

ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945  à 1 679 triệu đồng; 

người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến  ị địch  ắt tù  đày  à 

974 000 đồng  

  ê    í   â        ả        



C  hiệu  ực t  ngày 10/09/2021  Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ban hành ngày 

28/07/2021 của Chính phủ quy định tiêu chí ph n  oại cảng  i n  Theo đ   tiêu 

chí đ  đánh giá  ph n  oại các cảng  i n tại Việt Nam gồm tiêu chí về phạm vi 

ảnh hưởng của cảng  i n và tiêu chí về quy mô của cảng  i n  

Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng  i n được đánh giá trên c  sở quy 

hoạch tổng th  phát tri n hệ thống cảng  i n được c  quan Nhà nước c  thẩm 

quyền phê  uyệt  qua các chỉ tiêu sau: Cảng  i n ph c v  cho việc phát tri n 

kinh tế- ã hội của cả nước  hoặc  iên vùng và c  chức năng trung chuy n quốc 

tế  hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng  i n ph c v  cho việc phát tri n kinh tế-xã 

hội của cả nước hoặc  iên vùng; cảng  i n ph c v  cho việc phát tri n kinh tế-xã 

hội của vùng; cảng  i n ph c v  cho việc phát tri n kinh tế- ã hội của địa 

phư ng. 

Tiêu chí về quy mô của cảng  i n được đánh giá trên c  sở sản  ượng hàng h a 

thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng  i n  thông qua các chỉ 

tiêu sau: Sản  ượng hàng h a thông qua cảng  i n; cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại 

cảng  i n  

       ậ  Q ỹ   ò  ,   ố      ê      

Nghị định 78/2021/NĐ-CP  an hành ngày 01/08/2021 của Chính phủ về thành 

 ập và quản  ý Quỹ ph ng  chống thiên tai c  hiệu  ực t  15/09/2021  

Nghị định nêu rõ: Quỹ ph ng  chống thiên tai  à quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ng n sách  c  tư cách pháp nh n  con  ấu riêng và được mở tài khoản tại Kho 

 ạc Nhà nước và các ng n hàng thư ng mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam  

Quỹ Ph ng  chống thiên tai Trung ư ng (Quỹ trung ư ng) được Chính phủ 

thành  ập theo quy định tại Nghị định này   o Bộ Nông nghiệp và Phát tri n 

nông thôn quản  ý  

Quỹ ph ng  chống thiên tai cấp tỉnh (Quỹ cấp tỉnh)  o Chủ tịch UBND tỉnh  

thành phố trực thuộc Trung ư ng quyết định thành  ập   o UBND tỉnh  thành 

phố trực thuộc trung ư ng quản  ý  

Quỹ ph ng  chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên  o Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều  ệ  

Quỹ ph ng  chống thiên tai c  nhiệm v  hỗ trợ các hoạt động ph ng  chống 

thiên tai mà ng n sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp 

nhận  quản  ý  sử   ng các nguồn tài chính /  



Giảm 50% phí giao  ịch thanh toán điện tử  iên ng n hàng đến 30/6/2022 

Ng n hàng Nhà nước Việt Nam  an hành Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi  

 ổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013 ban 

hành Bi u phí  ịch v  thanh toán qua Ng n hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)  

C  th   Thông tư  ổ sung Điều 1a tại Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau: 

Giảm 50% mức phí thanh toán tại Đi m 1 1  1 2 M c 1 “Phí giao  ịch thanh 

toán qua Hệ thống thanh toán điện tử  iên ng n hàng” tại Phần III “Phí  ịch v  

thanh toán trong nước” Bi u phí  ịch v  thanh toán qua NHNN  an hành k m 

theo Thông tư này trong khoảng thời gian t  1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022 ”  

Thông tư này c  hiệu  ực t  ngày 1/9/2021  

Mứ        í        ô                      ẩ  

Thông tư số 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu  chế độ thu  

nộp  quản  ý và sử   ng phí trong công tác an toàn thực phẩm  c  hiệu  ực thi 

hành k  t  ngày 19/9/2021  Thông tư quy định c  th  các mức phí thẩm định 

cấp phép  ưu hành  nhập khẩu   ác nhận  công  ố trong  ĩnh vực an toàn thực 

phẩm  Trong đ   phí thẩm định hồ s  đăng ký  ản công  ố sản phẩm đối với 

thực phẩm  ảo vệ sức khỏe  thực phẩm  inh  ưỡng y học  thực phẩm  ùng cho 

chế độ ăn đặc  iệt  sản phẩm  inh  ưỡng  ùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi  mức 

phí  à 1 5 triệu đồng/ ần/sản phẩm  Phí thẩm định hồ s  đăng ký  ản công  ố 

sản phẩm đối với ph  gia thực phẩm hỗn hợp c  công   ng mới  ph  gia thực 

phẩm không thuộc trong  anh sách m c ph  gia được phép sử   ng trong thực 

phẩm hoặc không đúng đối tượng sử   ng  o Bộ Y tế quy định  mức thu phí là 

500 000 đồng/ ần/sản phẩm  Phí  ác nhận  ô hàng thực phẩm nhập khẩu (chưa 

 ao gồm chi phí ki m nghiệm) t  300 000 đến 10 triệu đồng/ ô hàng  

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm  uất khẩu (Giấy chứng 

nhận  ưu hành tự  o  giấy chứng nhận  uất khẩu  giấy chứng nhận y tế)  à 1 

triệu đồng/ ần/giấy chứng nhận  Phí thẩm định điều kiện hành nghề  kinh  oanh 

thuộc  ĩnh vực an toàn thực phẩm t  500 000 đến 28 5 triệu đồng/ ần  

   GD&      y  ổ       x         ọ              ă   ọ   ớ  

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo   c và Đào tạo quy định về đánh 

giá học sinh THCS-THPT  trong đ  c  nhiều đi m mới về cách đánh giá  tính 

đi m học sinh  Thông tư c  hiệu  ực t  ngày 5/9/2021 và áp   ng cho học sinh 

 ớp 6 trong năm học 2021-2022. Những năm tiếp theo  Thông tư áp   ng theo 

 ộ trình: T  năm học 2022-2023 đối với  ớp 7   ớp 10; t  năm học 2023-2024 



đối với  ớp 8   ớp 11; t  năm học 2024-2025 áp   ng đối với  ớp 9   ớp 12  

Thông tư nêu rõ 2 hình thức đánh giá các môn học gồm: Đánh giá  ằng nhận 

xét và đánh giá  ằng nhận  ét kết hợp đi m số  Đánh giá  ằng nhận  ét áp   ng 

đối với các môn học: Giáo   c th  chất  nghệ thuật   m nhạc  mĩ thuật  nội  ung 

giáo   c của địa phư ng  hoạt động trải nghiệm  hướng nghiệp  kết quả học tập 

sẽ được đánh giá  ằng nhận  ét theo 2 mức  à Đạt và Chưa đạt  

Những môn học c n  ại sẽ được đánh giá kết hợp giữa nhận  ét và đi m số  Kết 

quả học tập sẽ được cho đi m  ằng thang đi m 10  Một đi m mới nữa  à Thông 

tư  ỏ việc cộng đi m trung  ình tất cả các môn học đ   ếp  oại học sinh  thay 

vào đ  học sinh sẽ được giữ nguyên  ảng đi m các môn  Thông tư mới cũng 

quy định  kết quả học tập của học sinh t ng k  và cả năm học được đánh giá 

theo 4 mức gồm: Tốt  Khá  Đạt  Chưa đạt /  

baochinhphu.vn 

link: http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-

9/444931.vgp 

BAN TUYÊN GIÁO  HÀNH  OÀN 
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