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CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày
25-12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 639/TTg-TCCB
ngày 23-5 năm 2005;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Bộ Nội vụ.
Đã có công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của
dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Nội vụ
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Chính phủ,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Thi đua – Khen thưởng
TW,
- Lưu VT, Vụ TĐKT-KTXH
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CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

Số: 279/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để phát huy vai trò và truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước, động
viên cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ trong việc xây dựng
ngành Tổ chức nhà nước vững mạnh;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính
phủ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Hàng năm lấy ngày 28 tháng 8 là “Ngày truyền thống của ngành
Tổ chức nhà nước”.
Điều 2. Việc tổ chức ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước hàng năm
phải bảo đảm yêu cầu thiết thực, có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức nhằm
thực hiện nội dung, yêu cầu sau đây:
- Giáo dục truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước, động viên phong
trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công
chức trong ngành.
- Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập
thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành, gương mẫu trong việc
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ căn cứ
vào các quy định hiện hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này theo
đúng nội dung, yêu cầu ở Điều 2.
Điều 4. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và các
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của
Đảng,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP, BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các
đơn vị trực thuộc
- Lưu TCCB (5b), Văn thư
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ gắn liền với sự ra đời và
phát triển của Nhà nước cách mạng, với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc
và xây dựng đất nước Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.
Ngày 28-8-1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban dân tộc
giải phóng Việt Nam do Quốc dân Đại hội Tân Trào bầu ra đã được cải tổ
thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong thành
phần Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ
trưởng với nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước, bảo vệ chính quyền cách
mạng. Vượt lên những khó khăn, thiếu thốn, những bỡ ngỡ trước công việc
mới mẻ, Bộ Nội vụ trong những ngày đầu cách mạng đã hoạt động có hiệu
quả, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, đưa
đất nước vượt qua những thử thách sống còn. Những thắng lợi trong những
ngày đầu cách mạng thành công đã cổ vũ và chuẩn bị những điều kiện cần
thiết để dân tộc ta tự tin, vững vàng bước vào hai cuộc kháng chiến chống
xâm lược giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Theo Quyết định số 40/CP ngày 26-2-1970 của Hội đồng Chính phủ, các
chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức nhà nước chuyển từ Bộ Nội vụ
về Phủ Thủ tướng. Bộ Nội vụ lúc này chỉ thực hiện một số nhiệm vụ xã hội.
Ngày 6-6-1975, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá V đã quyết định hợp nhất
Bộ Công an và Bộ Nội vụ thành một Bộ lấy tên là Bộ Nội vụ với chức năng
bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Để chuẩn bị cho một Nhà nước thống nhất, trên cơ sở những chức năng,
nhiệm vụ của công tác tổ chức nhà nước được chuyển từ Bộ Nội vụ về Phủ
Thủ tướng, ngày 20-2-1973 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số
29/CP lập Ban Tổ chức của Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ giúp Chính

phủ quản lý công tác tổ chức theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước trong
điều kiện tình hình, nhiệm vụ mới.
Khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải cải cách bộ máy nhà nước theo tinh
thần Đại hội Đảng lần thứ VI. Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số
135/HĐBT ngày 7-5-1990 quy định tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của
Ban Tổ chức – Cán bộ của Chính phủ. Ngày 30-9-1992 tại kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khoá IX, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ được xác định là cơ quan
ngang Bộ, ngày 9-11-1994 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/CP quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban Tổ chức – Cán bộ
Chính phủ.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng bộ máy và đội ngũ cán
bộ, công chức trong tình hình mới, ngày 5-8-2002 Quốc hội khoá XI quyết
định đổi tên Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ thành Bộ Nội vụ. Ngày 9-52003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2003/NĐ-CP quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, nêu rõ: Bộ Nội
vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các
lĩnh vực: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa
phương; quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức viên chức nhà nước;
tổ chức Hội và tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước và quản lý nhà
nước về dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp
luật.
Trải qua các giai đoạn kế tiếp nhau của lịch sử, mặc dù có nhiều biến động
về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, Bộ Nội vụ vẫn không ngừng được xây dựng,
trưởng thành, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng
góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước qua
từng thời kỳ cách mạng của dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Với những đóng góp to lớn như vậy, ngày 30-5-2005 Bộ Nội vụ vinh dự
được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Đó là một phần
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thưởng cao quý dành cho Bộ Nội vụ trong 60 năm qua.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống
ngành Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc
gia xuất bản cuốn sách: Lịch sử Bộ Nội vụ. Cuốn sách đã phản ánh tương đối
đầy đủ, toàn diện, có hệ thống từ quá trình ra đời, phát triển về tổ chức đến
những hoạt động và những đóng góp chủ yếu của Bộ Nội vụ qua các thời kỳ
lịch sử. Qua đó rút ra những bài học bổ ích phục vụ cho việc xây dựng Bộ Nội
vụ ngày càng vững mạnh, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Tháng 8 năm 2005
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
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Trong cao trào tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền
về tay nhân dân, ngày 28-8-1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ủy
ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Quốc dân Đại hội Tân Trào bầu ra đã
được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong thành phần Chính phủ có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm
Bộ trưởng. Bộ Nội vụ thực hiện chức năng xây dựng bộ máy nhà nước và bảo
vệ chính quyền cách mạng.
Trải qua các giai đoạn lịch sử, Bộ Nội vụ không ngừng được xây dựng,
phát triển, trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính
phủ giao phó, đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của
dân tộc.
Để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống
ngành Tổ chức nhà nước (28-8-1945 – 28-8-2005), Ban cán sự Đảng, lãnh
đạo Bộ Nội vụ đã quyết định và chỉ đạo việc biên soạn Lịch sử Bộ Nội vụ.
Tháng 7 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định thành lập Ban chủ
nhiệm đề tài Lịch sử Bộ Nội vụ để tổ chức và chỉ đạo cụ thể việc nghiên
cứu, biên soạn Lịch sử Bộ Nội vụ.
Sau hai năm thực hiện, cuốn sách Lịch sử Bộ Nội vụ (1945 - 2005) đã được
hoàn thành. Với công trình này, lịch sử Bộ Nội vụ được phản ánh tương đối
đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt
động, phản ánh những đóng góp chủ yếu của Bộ Nội vụ đối với sự nghiệp
cách mạng của Đảng, của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử. Cuốn sách Lịch sử Bộ Nội
vụ cũng rút ra những bài học kinh nghiệm, phục vụ cho việc xây dựng Bộ Nội vụ
ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lịch sử Bộ Nội vụ còn làm phong phú thêm lịch sử Chính phủ, lịch sử Nhà
nước cách mạng, lịch sử Việt Nam hiện đại; là tài liệu phục vụ công tác giáo
dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, cho công tác
nghiên cứu lịch sử.
Việc biên soạn lịch sử 60 năm Bộ Nội vụ gặp không ít khó khăn và khó
tránh khỏi những thiếu sót. Mong bạn đọc thông cảm và góp ý để lần xuất bản
sau được tốt hơn.
BỘ NỘI VỤ

