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Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội 

Đầu năm 1941, Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền, rồi lần lượt đến các 

tỉnh khác trong cả nước. Cuối tháng 8 năm 1945 Thường vụ Trung ương quyết định đưa 

Bác về Thủ đô Hà Nội để lãnh đạo, giữ vững và củng cố chính quyền non trẻ. Lúc ấy, Bác 

ốm và rất gầy. Chúng tôi mua ít tim gan nấu cháo cho Bác. Nhưng có thể do không may 

mua phải tim của lợn gạo nên Bác lại lên cơn sốt cao. Trên đường về Hà Nội có lúc mệt 

quá, Bác không đi được, anh em dùng vải và đòn tre làm cáng. Nằm trên cáng, người hầm 

hập nhưng Bác vẫn thấy vui vì đi tới đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng và đồng bào hào hứng 

hô vang: ''Ủng hộ Việt Minh'', “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm''. Chiều 25 tháng 8, về 

đến ngoại thành Hà Nội,  Bác dừng lại ở làng Phú Gia. Chiều tối chủ nhật, 26 tháng 8 năm 

1945 đồng chí Trường Chinh đến đón Bác. Hà Nội hừng hực khí thế cách mạng. Khắp phố 

phường tràn ngập niềm hân hoan với cờ đỏ sao vàng. Ít ai để ý đến một chiếc xe cũ, màu 

đen chở Bác chạy từ phía Chèm dọc theo đê Yên Phụ, xuống dốc Hàng Than qua phố 

Hàng Giấy rồi rẽ Hàng Mã về đến trước số nhà 35 Hàng Cân. Xe đưa Bác vào cổng sau, 

rồi Bác lên thẳng gác 2 nhà 48 phố Hàng Ngang. Đây là ngôi nhà 3 tầng của ông Trịnh 

Văn Bô, một thương gia lớn của Hà Nội và là cơ sở của cách mạng. Nhà xây chắc chắn, 

rất tiện cho công tác bảo vệ. Tầng 1 và tầng 3 chủ nhà dành để ở và bán hàng. Còn tầng 2 

dành cho cách mạng. Lúc này, chủ nhà chưa biết người cách mạng đó chính là Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Đi lên, đi xuống nhiều chủ nhà chỉ thấy một cụ già dáng người gầy nhưng 

nhanh nhẹn, có đôi mắt sáng lạ thường. Sau này chủ nhà mới biết ngôi nhà của mình có 

vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay chiều tối hôm sau, 27 tháng 8, tôi (tức 

Vũ Kỳ) được Trung ương chọn làm thư ký cho Bác. Bác thân mật hỏi tôi: 

- Chú tên gì? 

Tôi thưa: 

- Cháu tên Cần ạ (tên của tôi hồi đó). 

Có lẽ tôi xúc động nói không rõ nên Bác nghe thành Cẩn, Bác trìu mến bảo: 

- Cẩn à, Cẩn là cẩn thận. Rất tốt. 

Sáng hôm sau, Bác lại hỏi tên tôi, tôi thưa rất rõ: 

- Cháu là Cần ạ. 

Bác tỏ ra rất vui và nói ngay: 

- Cần thì càng tốt. Cần là cần, kiệm, liêm, chính. 

Đó cũng là niềm mong muốn của Bác về phẩm chất, đạo đức của người cán bộ mà những 

năm sau này mỗi dịp gặp cán bộ, mỗi khi đến thăm các lớp huấn luyện, Bác đều căn dặn 

mọi người phải thực hiện cần kiệm, liêm, chính. 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH 
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Trong căn nhà 48 phố Hàng Ngang chủ nhà dùng căn phòng phía sau trên tầng 2 làm 

phòng ăn. Giữa phòng kê một chiếc bàn gỗ dài và to, quanh bàn có 8 chiếc ghế tựa đệm 

mềm. Bác dùng bàn này để làm việc với các đồng chí Thường vụ Trung ương. Cuối phòng 

kê một chiếc bàn tròn. Nơi đây Bác dùng làm bàn ăn. Trong cuộc sống hàng ngày, Bác 

không dành cho mình một sự ưu đãi nào. Bác là tấm gương sáng về đức tính giản dị của 

người cán bộ cách mạng. Bác thường ngồi làm việc trên chiếc bàn kê sát tường bọc dạ 

xanh màu lá mạ vừa đủ để tập giấy bút và chiếc máy chữ nhỏ Bác mang từ chiến khu về. 

Trong những ngày này, Bác dành nhiều thời gian và tâm trí cho việc soạn thảo bản Tuyên 

ngôn Độc lập. Hàng ngày Bác dậy sớm tập thể dục sau đó ngồi vào bàn và đánh máy luôn 

bản thảo. Ban đêm, Bác cũng thức rất khuya, trầm ngâm suy nghĩ về những nội dung trong 

bản thảo Tuyên ngôn Độc lập. Sáng 29 tháng 8, Bác chuyển đến Bắc Bộ phủ làm việc, ở 

đây Bác tiếp tục hoàn chỉnh bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau mấy ngày sốt, tuy sức khoẻ 

giảm sút trông thấy, nhưng sức làm việc của Bác thì vẫn phi thường. Đêm 29 tháng 8, Bác 

thức khuya hơn bình thường vì ngày 2 tháng 9 đã cận kề. Bác viết rồi lại sửa. Những lúc 

suy nghĩ căng thẳng nhất Bác thường đặt tay lên trán và đôi mắt sáng khi thì nhìn những 

dòng chữ như có hồn vừa được viết ra, khi thì nhìn vào đêm tối như tìm một điều gì đó mà 

chỉ riêng Bác mới hiểu. 

Cho đến ngày 30 tháng 8, bản Tuyên ngôn Độc lập được dự thảo xong. Bác đưa ra tranh 

thủ ý kiến các đồng chí Trung ương. 

Sáng 31 tháng 8, Bác hỏi tôi: 

- Chú Cần có biết Quảng trường dự định họp mít tinh như thế nào không? 

Rồi Bác bảo tôi vẽ phác bản đồ cho Bác. Xem bản đồ xong. Bác hỏi: 

- Liệu được bao nhiêu người? 

Tôi thưa với Bác: 

- Được vài chục vạn người đấy ạ. 

Bác hỏi tiếp: 

- Thế các chú định bố trí để đồng bào đi vệ sinh ở đâu? 

Tôi sững sờ trước câu hỏi của Bác và lúng túng không biết trả lời thế nào, thì Bác nói tiếp: 

- Việc nhỏ, nhưng nếu không chú ý bố trí cho tốt thì rất dễ mất trật tự. Chú có biết không, 

ở Hương Cảng, công nhân lao động biểu tình thì chính quyền Anh chưa giải quyết, nhưng 

khi công nhân công ty vệ sinh đình công thì chính quyền Anh phải giải quyết ngay. Vì đã 

có tuần giải quyết chậm, rác rưởi bẩn thỉu ngập đường phố. 

Tiếp đó, Bác dặn tôi nói với Ban tổ chức nếu trời có mưa thì kết thúc mít tinh sớm hơn, 

tránh cho đồng bào khỏi bị ướt, nhất là đối với các cụ già và các cháu nhỏ. 

Thật hạnh phúc biết bao cho nhân dân Việt Nam khi được biết vị đứng đầu Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ chỉ trước khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vài giờ vẫn 

chăm lo đến những cái nhỏ nhất trong đời sống. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi: khai 

sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại Quảng trường Ba Đình, khi đọc bản Tuyên 
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ngôn Độc lập, đến đoạn tố cáo tội ác của phát xít Nhật, cả biển người im phăng phắc. Nghĩ 

đồng bào nghe mình nói tiếng Nghệ An không rõ và quên cả mình là Chủ tịch nước đang 

trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác ngừng đọc cất tiếng hỏi rất thân mật: 

- Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không? 

Tiếng trả lời: “Có” như sấm dậy. Chưa bao giờ và chưa ở đâu, người ta lại thấy tình cảm 

giữa lãnh đạo cao nhất và dân chúng gần gũi và thân thương đến thế! Kết thúc cuộc mít 

tinh, ra về nhưng mọi người vẫn như nhìn thấy ánh mắt, vẫn như nghe thấy giọng nói ấm 

áp và hiền hậu của Bác. 

Trích trong “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
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NHỮNG NGÀY ĐÁNG NHỚ THÁNG 8 
 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 

Ngày truyền 
thống ngành 

Tuyên giáo 
của Đảng 

01/8/1930 

Ngày vì nạn 
nhân chất 

độc màu da 
cam 

10/8/2004 

Ngày Cách 
mạng tháng 
Tám thành 

công 

19/8/1945 

Ngày thành 
lập Công an 

nhân dân 
Việt Nam 

19/8/1945 

Ngày sinh 
Chủ tịch Tôn 
Đức Thắng 

20/8/1888 

Ngày sinh 

Đại tướng 
Võ Nguyên 

Giáp 

25/8/1911 
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KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN 

DÂN (19/8/1945 - 19/8/2020) 
Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (CAND) ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế 

thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, với 3 tổ chức đầu tiên ở 3 miền (Sở Liêm phóng Bắc 

Bộ; Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia tự vệ Cuộc Nam Bộ) thực hiện nhiệm vụ trấn áp 

phản cách mạng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, 

tính mạng, tài sản của nhân dân. 

 Từ đó, ngày 19/8 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Năm 2005, 

Đảng, Nhà nước đã quyết định lấy Ngày truyền thống Công an nhân dân là "Ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp 

bảo vệ an ninh, trật tự, khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng 

CAND. 

 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử 

trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng CAND luôn 

một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kề vai sát cánh 

cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu đảo chính lật đổ 

chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn 

các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng oanh 

liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến. 

 Đất nước hòa bình, thống nhất, với vai trò nòng cốt, CAND chủ động nắm, dự báo 

tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, đồng thời trực tiếp triển 

khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp 

phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước. Đặc biệt, 

lực lượng CAND đã gương mẫu, tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn 

kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống 

phá của các thế  lực thù địch, phản động, tội phạm, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc 

gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Ngày 19 Tháng Tám, Ngày truyền thống của lực lượng cũng trùng với ngày Cách 

mạng Tháng Tám 1945 thành công, sự sắp đặt của lịch sử đã chứng minh vị trí, vai trò và 

bản chất cách mạng của lực lượng CAND. 

Kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng trong xu thế, bối cảnh đó, mỗi chúng ta 

vừa tự hào truyền thống vẻ vang, tri ân những hy sinh, cống hiến của các bậc tiền bối, vừa 

nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới để tiếp tục phấn đấu “giữ trọn 

lời thề”! 

Nguồn: baochinhphu.com 
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Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 8 năm 2020, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn 

viên thanh niên, tổ chức Đoàn trên địa bàn về rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho người 

cán bộ Đoàn: 

Là hạt nhân nòng cốt của phong trào Đoàn, đồng thời cũng là người tổ chức, duy trì các 

hoạt động của tổ chức Đoàn. Đội ngũ cán bộ Đoàn mà trung tâm là Bí thư chi đoàn có vai 

trò quan trọng trong duy trì và tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào của tổ chức 

Đoàn. 

Tiến hành các hoạt động đó như: tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi tìm 

hiểu... người cán bộ Đoàn phải thuyết trình vấn đề trước đám đông. Để rèn luyện cho đội 

ngũ cán bộ Đoàn có phương pháp thuyết trình tốt mang lại hiệu quả cần thực hiện một số 

biện pháp sau: 

Một là, cán bộ Đoàn cần phải chuẩn bị tốt nội dung vấn đề nào đó muốn trình bày. Bởi lẽ, 

việc chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ nội dung vấn đề và lôgíc giữa các vấn đề sẽ giúp người 

cán bộ Đoàn hình thành nên phương pháp thuyết trình phù hợp cho từng đối tượng, từng 

lĩnh vực, mỗi một nhiệm vụ và là cơ sở cho việc chuẩn bị tâm lý. Ngược lại, nếu chuẩn bị 

không tốt nội dung cần trình bày, sẽ làm cho người cán bộ Đoàn trở thành người bị động, 

lúng túng khi trình bày vấn đề trước đám đông, từ đó dẫn đến những ức chế cho người 

nghe, làm cho vấn đề thuyết trình đạt hiệu quả không cao. 

Hai là, phải chuẩn bị tốt tâm lý khi trình bày vấn đề. Tâm lý của người cán bộ Đoàn có ảnh 

hưởng rất lớn đến kết quả thuyết trình vấn đề, vì nếu có chuẩn bị nội dung tốt, nhưng khi 

trình bày vấn đề, người cán bộ Đoàn có cảm giác thiếu tự tin, lúng túng, hồi hộp thì sẽ dẫn 

đến những lỗi thường gặp khi thuyết trình như: nói lắp, nói nhát gừng, thậm chí nhầm lẫn 

nội dung khi trình bày. Ngược lại, nếu có tâm lý bình tĩnh, tự tin sẽ giúp cho người cán bộ 

Đoàn truyền tải nội dung vấn đề một cách dễ dàng. Mặt khác, giải quyết được những tình 

huống có thể nảy sinh khi trình bày vấn đề. Muốn có sự chuẩn bị tốt tâm lý, người cán bộ 

Đoàn phải có sự hiểu biết về đối tượng cần trình bày, và điều quan trọng là phải thường 

xuyên tham gia các hoạt động trước đám đông. 

Ba là, phải chuẩn bị trước phương pháp trình bày vấn đề. Trước khi thuyết trình, người cán 

bộ Đoàn phải hình thành cho mình phương pháp thuyết trình phù hợp với từng đối tượng, 

đối với những cán bộ Đoàn trẻ, ít tham gia thuyết trình nếu cần thiết thì có thể luyện tập 

trước nội dung muốn trình bày, thông qua đó để điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương 

pháp trình bày cho phù hợp. 

Thuyết trình là một hình thức diễn đạt vấn đề mang lại hiệu quả cao cho người cán bộ 

Đoàn trong quá trình tham gia hoạt động phong trào, cũng như tổ chức duy trì sinh hoạt 

Đoàn. Muốn vậy người cán bộ Đoàn phải thường xuyên rèn luyện khả năng thuyết trình 

của mình. 

                                                                             Nguồn: Sưu tầm 

 

 

SỔ TAY NGHIỆP VỤ 
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9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch COVID-19 người dân cần biết 

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong 

tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh dưới đây: 

1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng dung 

dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 

2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 

3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn 

giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 

4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành 

mạnh. 

5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 

6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang 

và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 

7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 

8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ 

địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân. 

9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo 

vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn/. 

 

https://tokhaiyte.vn/?fbclid=IwAR1riY85VQhWTIwxafVGZEvSXmoqnqoIAzju718L_n5N48JrHAIBL8UgbCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fncovi.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NfRn7_u-1KzDBb57Ps24Hw9OsdX2wOHcNHSAeudHycPr8zil3Br0yUYo&h=AT1t15n2HBqc69aJJNbMUUiK9Bd-Q76aiVxWjgdv3xALyE2a2RXe68q6wTjWOMxeTNoPqOweTUziYVl3y_qtCELQ60ztutEEfgGCLzTT8mP7H12BreF0tYl44lIXP1Bd2fOruVXdQ6_FZJLACUis7c4bJaTv2EKxPwRzRvIotac
https://www.bluezone.gov.vn/?fbclid=IwAR0KuUG0k7bU-rhL0-g-jd2TrFgmecsrUuoVCNgAII1q_2xmCoxr330V4n4
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Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

Có hiệu lực từ ngày 18/08/2020, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP  ban hành ngày 30/06/2020 

của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 

Theo quy định, đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo gồm: 

1- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 

1/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định. 

2- Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc 

chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm trở lên, tính từ ngày 1/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên 

có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao 

đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định. 

3- Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc 

chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm trở lên, tính từ ngày 1/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ 

hưu theo quy định. 

Quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ                    

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/06/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách 

đối với Dân quân tự vệ có hiệu lực từ ngày 15/08/2020. 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Phân cấp quản lý 

đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị 

làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; trang 

phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ; mức hưởng chế độ phụ cấp các chức vụ chỉ 

huy Dân quân tự vệ; định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần Dân quân 

tự vệ; điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, 

chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị 

ốm đau, bị tai nạn, chết. 

Quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ 1/8/2020. 

Trong đó, đối với đăng ký xe trực tuyến (qua mạng internet), Thông tư quy định chủ xe kê 

khai thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01) trên trang thông tin 

điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký xe trực 

tuyến và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện 

thoại. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra nội dung kê khai, tiến hành đăng 

 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2020 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200355
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200359
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ký cho chủ xe. Hồ sơ xe theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và trình tự cấp đăng ký, biển số 

theo quy định tại Điều 10 Thông tư này. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát giao thông 

đường bộ 

Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy 

trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của Cảnh sát giao 

thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2020. 

Đáng chú ý, Thông tư quy định cụ thể quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, 

kiểm soát, như sau: 

Thứ nhất, được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của 

Luật Giao thông đường bộ, Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều 

khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của 

người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật; kiểm soát 

việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao 

thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba, được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, 

cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, Cảnh 

sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được huy động phương tiện 

giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới 

hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản. 

 Thứ tư, được trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. 

 Thứ năm, được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, 

phân lại tuyến và nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông khi có tình huống ách tắc giao 

thông, tai nạn giao thông hoặc khi có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội. 

 Thứ sáu, thực hiện các quyền hạn khác của lực lượng Công an nhân dân theo quy định 

của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Điều 16 của Thông tư quy định Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần 

tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các 

trường hợp sau: 

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi 

thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm 

pháp luật khác; 
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- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế 

hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

- Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị 

của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao 

thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp; 

- Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật 

của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/ 
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