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CHƯƠNG I

BỘ NỘI VỤ VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG,
CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
(tháng 8-1945 đến tháng 12-1946)

I- CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THẮNG LỢI
VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA BỘ NỘI VỤ
Dân tộc Việt Nam có lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời. Trải qua
hàng nghìn năm, dân tộc ta đã nhiều lần tổ chức những cuộc kháng chiến
anh dũng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ thành công nền độc lập và tự do của
Tổ quốc; đồng thời, với bàn tay lao động cần cù, với trí óc thông minh và
trái tim nhân hoà đôn hậu, dân tộc ta đã chung đúc nên một nền văn minh văn hiến Đại Việt rực rỡ mà từ thế kỷ XV, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã có thể
tự hào nhận xét rằng:
"Xét như nước Đại Việt ta,
Thực là một nước văn hiến"1.
Một trong những thành tựu văn minh - văn hiến của dân tộc ta trong kỷ
nguyên Đại Việt đó chính là hệ thống chính quyền quân chủ được tổ chức
theo mô hình chuyên chế, tập quyền phương Đông. Mặc dù có nhiều hạn chế,
song hệ thống chính quyền đó đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện từ
_________
1. Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội,
Hà Nội, 1998, t.II, tr. 282.

Trung ương tới địa phương, đã quản lý và điều hành đất nước khá hiệu quả và
góp phần không nhỏ vào công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Đến giữa thế kỷ XIX, hệ thống chính quyền quân chủ Việt Nam dưới triều
Nguyễn dù đã phát triển tới mức hoàn bị nhất cũng tỏ ra lạc hậu trước xu
hướng phát triển của lịch sử, ngày càng mất lòng dân nghiêm trọng và bất lực
trong việc tổ chức kháng chiến, bảo vệ độc lập dân tộc. Từ năm 1884, nước ta
hoàn toàn rơi vào tay thực dân Pháp. Trong gần 100 năm thống trị, thực dân
Pháp đã thiết lập nên một hệ thống cai trị quan liêu khá hoàn bị làm công cụ
bạo lực hữu hiệu để đàn áp và bóc lột nhân dân ta. Hệ thống chính quyền thực
dân chính là sự lồng ghép giữa những yếu tố, những phần của hệ thống chính
quyền tư sản Âu châu hiện đại với những tàn tích của hệ thống quân chủ bản
xứ lỗi thời. Tuy vậy, bộ máy chính quyền thực dân cũng hàm chứa những yếu
tố tiến bộ, nhất là trên các phương diện hành chính công, quản lý đô thị và đào
tạo quan chức chuyên nghiệp.
Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, nhân dân ta không ngừng đứng lên
đấu tranh nhằm giải phóng dân tộc, khôi phục độc lập và chủ quyền quốc gia,
mở ra con đường phát triển cho đất nước. Tuy vậy, cho tới trước khi Đảng
Cộng sản Việt Nam ra đời, các cuộc đấu tranh của nhân dân ta, tuy rất kiên
cường, anh dũng, nhưng trước sau cũng đều rơi vào thế bế tắc về đường lối và
đều bị thất bại. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm
1930, cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc ta bước sang giai đoạn mới, dù
phải kinh qua nhiều thử thách ác liệt, nhưng cuối cùng đã đi tới thắng lợi vào
mùa thu năm 1945 với cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ cộng hoà.
Ngày 1-9-1939 phátxít 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
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22-6-1940 nước Pháp buộc phải ký Hiệp định đình chiến, đầu hàng phátxít
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 phátxít Nhật, mở cửa cho
quân Nhật vào chiếm đóng Đông Dương. Thế là từ tháng 9-1940 nước ta rơi
vào cảnh "một cổ hai tròng". Toàn dân tộc rên siết dưới ách thống trị của hai
kẻ thù ngoại bang là phátxít Nhật và thực dân Pháp.
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. Vào thời gian đó lãnh tụ Nguyễn ái Quốc cũng đang
trên đường từ Liên Xô về Trung Quốc, tìm cách bắt liên lạc với Trung ương
Đảng ở trong nước. Đầu năm 1941 Người đã về tới Cao Bằng, chọn Pác Bó
(thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng) 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 tám 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 xác định: "Trong
lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong
của quốc gia, của dân tộc"1. Hội nghị cũng xác định lại nhiệm vụ chiến lược và
tính chất của cách mạng Việt Nam như sau: "Vậy thì cuộc cách mạng Đông
Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng"2.
Đây chính là những nội dung, phương hướng chiến lược mới của cách mạng
Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Trên cơ sở đó, Hội nghị
Trung ương tám quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
_________
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2002, t.7, tr. 113, 119.

(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 tộc1. 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"2.
Dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Đảng và Mặt trận Việt Minh, phong trào
cứu quốc đã dâng lên mạnh mẽ, nhất là ở các khu vực nông thôn, miền núi
như Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hà đông và
một số tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng Bắc Bộ.
Trong khi đó diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ hai ngày càng trở nên
bất lợi hơn cho phe Trục phátxít. Trước sức tấn công như vũ bão của Hồng
quân Liên Xô và liên quân Đồng minh, phátxít Đức ở châu Âu và phátxít Nhật
tại châu Á ngày càng bị đẩy gần tới chỗ diệt vong. Trong thế thua toàn cục đó,
tối ngày 9-3-1945, 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.
Cuộc đảo chính này đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở
Việt Nam, và đây chính là điều kiện phát triển mạnh mẽ của phong trào cách
mạng. Theo lời hiệu triệu của Đảng và Mặt trận Việt Minh, cao trào kháng
Nhật, cứu quốc phát triển mạnh mẽ ở cả nông thôn và thành thị. Trong tình
hình đó, nhằm thống nhất lực lượng, thống nhất chỉ huy và hành động, đưa
_________
1. Về Mặt trận Việt Minh, Hội nghị xác định rõ: "Việt Nam độc lập đồng minh sẽ
lấy ngọn cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh làm huy hiệu. Việt Nam độc lập đồng minh
có một bản chương trình đưa ra hiệu triệu nhân dân, khẩu hiệu chính hiện nay của Việt
Minh là: phản Pháp - kháng Nhật - liên Hoa - độc lập." Xem: Văn kiện Đảng toàn tập,
sđd, t.7, tr. 122-123.
2. Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t.7, tr. 129.
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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 5 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 tập trung thảo luận chính là chỉ đạo việc chuẩn bị giành chính quyền
và thành lập chính quyền cách mạng. Nghị quyết của Hội nghị ghi rõ:
"Hội nghị căn cứ theo tinh thần xác thực, nhân trong lúc này chúng ta cần
lãnh đạo nhân dân tổ chức ra chính quyền cách mạng hay những hình thức quá
độ.
Trong căn cứ địa tổ chức ra Uỷ ban nhân dân cách mạng do dân dùng
phổ thông đầu phiếu mà bầu lên hay do đại biểu hội nghị các giới (công,
nông, thương, phú, thanh, binh, viên chức, hành chính, các dân tộc thiểu
số, cán bộ chuyên nghiệp Việt Minh, v.v.) bầu lên. Nhưng trong Uỷ ban
không nhất định phải đủ mặt các giới. Chính quyền ấy là một chính
quyền dân chủ, là chính quyền của Mặt trận dân tộc thống nhất kháng
Nhật. Các Uỷ ban nhân dân cách mạng đó thống nhất đến tỉnh rồi lên đến
từng khu một.
Ngoài căn cứ địa ta chưa đánh đổ được chính quyền của địch thì tổ chức ra
Uỷ ban dân tộc giải phóng.
Trong chiến khu Uỷ ban nhân dân cách mạng và Uỷ ban giải phóng dưới
quyền Bộ tư lệnh và Uỷ ban quân sự cách mạng"1.
Trên phạm vi toàn quốc, "Hội nghị đề nghị triệu tập một cuộc đại biểu đại
hội gồm có các giới, các đảng phái, các thân sĩ toàn quốc để thành lập Uỷ ban
dân tộc giải phóng Việt Nam và tiến tới thành lập Chính phủ lâm thời Việt
Nam"2.
Đây là những chủ trương lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, xác định và
chỉ đạo quá trình ra đời của chính quyền cách mạng Việt Nam trong Cách
_________
1, 2. Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t. 7, tr. 395-396, 396.

mạng Tháng Tám, chỉ rõ đó là quá trình quá độ từ Mặt trận dân tộc thống nhất
thành chính quyền dân tộc, dân chủ, nhân dân.
Theo tinh thần chỉ đạo đó của Đảng, ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh
đã ra một bản Chỉ thị rất quan trọng về việc thành lập các Uỷ ban dân tộc
giải phóng, Uỷ ban nhân dân cách mạng và Uỷ ban khởi nghĩa2. 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"3.
Sau đó, bản Chỉ thị còn hướng dẫn khá cụ thể việc thành lập các Uỷ ban
dân tộc giải phóng, Uỷ ban nhân dân cách mạng và Uỷ ban khởi nghĩa ở
từng cấp, từng địa bàn khác nhau; hướng dẫn cách tổ chức, điều hành Uỷ
ban với tư cách là "hình thức tiền chính phủ". đồng thời, bản Chỉ thị cũng
giao cho các Uỷ ban nói trên nhiệm vụ lãnh đạo và tổ chức cao trào kháng
Nhật, cứu quốc, chuẩn bị tích cực tiến tới Tổng khởi nghĩa. Một chức năng
rất quan trọng của các thiết chế tiền chính phủ ấy là phải thực thi các biện
pháp đảm bảo quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống dân sinh, chứng tỏ
tính ưu việt, tính chất cách mạng, vì dân, do dân và thực sự của dân, tiêu
biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc của chính quyền cách mạng. Trong lịch
sử chính quyền cách mạng Việt Nam, cùng với bản Chỉ thị ngày 12 tháng 3
của Ban thường vụ Trung ương Đảng và bản Nghị quyết Hội nghị quân sự
Bắc Kỳ của Đảng thì bản Chỉ thị này của Tổng bộ Việt Minh là một trong
những văn kiện đầu tiên về công tác xây dựng, tổ chức và điều hành chính
quyền cách mạng. Vì vậy, có thể coi Chỉ thị này là sự chuẩn bị quan trọng
về lý luận cho sự ra đời của ngành công tác xây dựng và tổ chức chính
_________
2. Xem toàn văn bản chỉ thị trong: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t. 7,
tr. 535-540.
3. Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t. 7, 535.
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quyền cách mạng Việt Nam và của Bộ Nội vụ sau này.
Ngày 4-6-1945, theo đề nghị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt Minh
đã ra Chỉ thị thành lập Khu giải phóng gồm sáu tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn,
Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Mô hình đầu tiên của
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã ra đời, với thủ đô là Tân Trào (thuộc
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), do Uỷ ban chỉ huy lâm thời lãnh đạo1.
Ý nghĩa quan trọng nhất của việc xây dựng chính quyền cách mạng ở Khu giải
phóng chính là việc bước đầu mang lại những lợi ích thiết thực cho khoảng
gần một triệu đồng bào các dân tộc ở khu vực sáu tỉnh miền núi và trung du
Việt Bắc, đảm bảo những quyền tự do, dân chủ cơ bản cho nhân dân và tạo
điều kiện để nhân dân tham gia tích cực vào việc xây dựng và củng cố chính
quyền cách mạng. Khu giải phóng đã thực sự trở thành hình ảnh thu nhỏ của
nước Việt Nam mới, có tác động cổ vũ mạnh mẽ tinh thần vùng lên quật khởi
của toàn dân tộc Việt Nam trong thời điểm quyết liệt nhất của cuộc đấu tranh
tự giải phóng.
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
tịch2. Uỷ ban này có nhiệm vụ chỉ huy cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính
_________
1. Xem: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t.7, tr. 541-545.
2. Ngoài ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam còn có 13 uỷ viên khác là: Nguyễn

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"3. Bên cạnh đó, một Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc cũng được thành
lập, do Tổng Bí thư Trường Chinh đứng đầu4. Sau đó, Uỷ ban dân tộc giải
phóng Việt Nam lập tức phát lệnh Tổng khởi nghĩa, hiệu triệu quốc dân đồng
bào "vùng dậy tuốt gươm lắp súng để định đoạt lấy số phận của mình"3. Trong
giờ phút quyết liệt đó, Hồ Chí Minh (dưới tên gọi Nguyễn ái Quốc) đã gửi thư
kêu gọi đồng bào cả nước vùng lên khởi nghĩa: "Giờ quyết định cho vận mệnh
dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải
phóng cho ta. (...) Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ
Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!"4.
Ngày 14-8-1945 Nhật hoàng tuyên bố chính thức đầu hàng Đồng minh vô
điều kiện. Theo lời hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh,
nhân dân ta đã nhất tề vùng lên lật đổ chính phủ bù nhìn, tay sai của phátxít
Nhật, lập nên chính quyền cách mạng. Tại Hà Nội, ngày 15 tháng 8 Uỷ ban
quân sự cách mạng đã được thành lập để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành

Lương Bằng, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng,
Dương Đức Hiền, Chu Văn Tấn, Nguyễn Văn Xuân, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thi,
Lê Văn Hiến, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Hữu Đang. Ban
Thường trực của Uỷ ban này gồm có 5 thành viên là: Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu,
Phạm Văn Đồng, Dương Đức Hiền và Nguyễn Lương Bằng. Xem: Viện Lịch sử Đảng:
Lịch sử Cách mạng Tháng Tám 1945, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 181.
3.Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t.7, tr. 560-561.
4. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập vào ngày 13-8-1945 tại Tân Trào,
gồm có các thành viên: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng
Ninh và Chu Văn Tấn. 23 giờ đêm 13-8-1945 Uỷ ban đã ban hành Quân lệnh số 1, ra
lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
3. Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t.7, tr. 563.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.3, tr.554.
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chính quyền. Ngày 19 tháng 8, cuộc míttinh 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 do
Nguyễn Khang làm Chủ tịch và Uỷ ban nhân dân cách mạng Hà Nội do
Nguyễn Huy Khôi làm Chủ tịch được thành lập và ra mắt nhân dân.
Ở Huế, ngày 20 tháng 8, Uỷ ban khởi nghĩa tỉnh Thừa Thiên được thành
lập gồm năm thành viên, do Tố Hữu làm Chủ tịch. Trưa ngày 23-8-1945, Uỷ
ban khởi nghĩa Thừa Thiên tổ chức một cuộc míttinh khổng lồ với sự tham gia
của hàng vạn người tại sân vận động trung tâm kinh thành Huế, tuyên bố
thành lập Uỷ ban nhân dân cách mạng Thừa Thiên – Huế do Tôn Quang Phiệt
làm Chủ tịch và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền. Ngay lúc đó,
nhận được tin vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị, cuộc míttinh lập tức biến
thành các đoàn biểu tình vũ trang của quần chúng toả đi chiếm các công sở.
Ở Nam Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ (Tiền Phong), Uỷ ban khởi nghĩa
được thành lập vào ngày 15-8-1945. Tối 24-8-1945 Uỷ ban này đã phát lệnh
khởi nghĩa ở Sài Gòn. Ngày hôm sau, trong một cuộc míttinh khổng lồ của
khoảng hơn một triệu người, Uỷ ban hành chính lâm thời Nam Bộ do Trần
Văn Giàu làm Chủ tịch đã ra mắt trong tiếng reo hò cổ vũ long trời1.
Như vậy là chỉ trong khoảng hai tuần lễ, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền của nhân 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.
Cách mạng Tháng Tám đã bẻ gãy gông xiềng thực dân, phátxít, đập tan
chế độ quân chủ, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta. Tuy vậy,
ngay sau khi giành được chính quyền, cách mạng Việt Nam đã phải đương
_________
1. Uỷ ban hành chính lâm thời Nam Bộ bao gồm các thành viên: Trần Văn Giàu,
Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tạo, Huỳnh Văn Tiểng, Dương Bạch Mai và Nguyễn
Văn Tây.

đầu với nhiều thử thách vô cùng ác liệt. Khoảng hơn một năm, từ sau thắng
lợi của Cách mạng Tháng Tám tới ngày Toàn quốc kháng chiến, là một
khoảng thời gian ngắn, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử Việt
Nam hiện đại nói chung và trong lịch sử của ngành tổ chức chính quyền - nhà
nước và của Bộ Nội vụ nói riêng. Đây là thời kỳ mà chính quyền cách mạng
non trẻ vừa phải đối phó với nhiều loại kẻ thù bên trong, như "giặc đói", "giặc
dốt" và các thế lực phản động, đồng thời vừa phải đối phó với nhiều thế lực
giặc ngoại xâm hung ác. Ở bắc vĩ tuyến 16, 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch
tràn vào trên danh nghĩa là "giải giáp quân đội Nhật", nhưng thực chất là vừa
tranh thủ vơ vét, vừa thực hiện âm mưu "diệt Cộng, cầm Hồ", thủ tiêu chính
quyền cách mạng để đưa bọn tay sai phản động lên nắm quyền. Ở miền Nam,
dưới danh nghĩa Đồng minh, thực dân Anh đưa quân vào chiếm đóng, hậu
thuẫn cho thực dân Pháp khôi phục chế độ thống trị thực dân của chúng trên
đất nước ta. Chiến sự đã nổ ra quyết liệt ở Sài Gòn ngay từ ngày 23-9-1945.
Đứng trước yêu cầu cấp bách phải sớm ổn định tình hình, củng cố chính
quyền cách mạng, biến chính quyền đó thành công cụ đắc lực cho việc củng
cố khối đoàn kết dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, đấu tranh chống thù
trong, giặc ngoài, ngày 28-8-1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam tự cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Một số đảng viên cộng sản, kể cả Tổng Bí thư
Trường Chinh đã tự nguyện rút lui, nhường chỗ cho một số nhân sĩ yêu nước,
tiến bộ để nêu cao tinh thần đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc2. Sau này, Chủ tịch
_________
2. Thành phần của Chính phủ lâm thời được công bố trên Việt Nam Dân quốc công
báo, số 1, ngày 29-9-1945 như sau:
Hồ Chí Minh
Chủ tịch kiêm Ngoại giao
Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Trần Huy Liệu
Bộ trưởng Bộ Th«ng tin - Tuyªn truyÒn
Chu Văn Tấn
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Dương Đức Hiền
Bộ trưởng Bộ Thanh niªn
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Hồ Chí Minh đã đánh giá: "Đó là một cử chỉ đáng khen, đáng kính mà chúng
ta phải học".1
Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ và 15 vị Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí
Minh đứng đầu. Trong cơ cấu Chính phủ có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ
Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Như vậy, ngày 28-8- 1945 là ngày khai sinh
của Bộ Nội vụ và của ngành Tổ chức xây dựng chính quyền nhà nước.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp là người đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng, lãnh đạo
Bộ Nội vụ và công việc tổ chức chính quyền, an ninh, nội trị trong thời kỳ
nước nhà mới giành lại được chủ quyền.
Sau khi thành lập, cơ quan Bộ Nội vụ được đặt tại toà nhà số 12 đường
Ngô Quyền (nay là trụ sở Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội). Trong cơ
cấu Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Bộ Nội vụ có vai trò rất
quan trọng. Lúc đó, tuy có Chủ tịch phủ nhưng thực tế chỉ có rất ít cán bộ nên
nhiều công tác của Chủ tịch phủ đều do Bộ Nội vụ đảm trách. Như vậy, Bộ
Nội vụ vừa có chức năng tổ chức xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền
cách mạng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trị an, lại vừa đảm nhiệm một
phần chức năng của Chủ tịch phủ, theo dõi và điều hành công tác nội trị, pháp

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Văn Tố
Vũ Trọng Khánh
Đào Trọng Kim
Lê Văn Hiến
Phạm Ngọc Thạch
Phạm Văn Đồng
Vũ Đình Hoè
Cù Huy Cận
Nguyễn Văn Xuân

Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia
Bộ trưởng Bộ Cứu tế x· hội
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Bộ trưởng Bộ Giao thông - Công chính
Bộ trưởng Bộ Lao động
Bộ trưởng Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Tμi chÝnh
Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục
Bộ trưởng kh«ng giữ bộ nμo
Bộ trưởng không giữ bộ nào

1.. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.6, tr.160.

chế, hành chính công và là đầu mối phối thuộc hoạt động của các bộ khác2.
Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đã nhanh chóng xây dựng
và củng cố cơ quan Bộ. Trước tiên là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ
cấu tổ chức của Bộ. Như đã nói ở trên, ông Võ Nguyên Giáp, một trong
những người học trò, đồng chí và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí
Minh được cử giữ chức Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ, kiêm Bí thư
Đảng đoàn Chính phủ, đặc trách công tác quân sự. Trực tiếp giúp Bộ
trưởng thời kỳ này có Đổng lý Văn phòng Hoàng Minh Giám và Chánh
Văn phòng Hoàng Hữu Nam.
Để xúc tiến ngay công việc trước mắt tổ chức ra bộ máy hoạt động của Bộ
Nội vụ, Chính phủ đã ban hành nhiều sắc lệnh quan trọng. Ngay trước khi
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ cộng hoà, Chính phủ lâm thời đã ra Sắc lệnh số 01/SL ngày 30-81945 cử ông Hoàng Minh Giám giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ, có
nhiệm vụ giúp Bộ trưởng về mọi công việc. Đồng thời, ông Hoàng Minh
Giám đã trực tiếp làm Thư ký Hội đồng Chính phủ, kiêm nhiệm chức năng
như một Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ sau này.
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 3-10-1945, theo đề
nghị của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 41/SL quy định tất cả các
_________
2 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 quy định những
việc như thiết quân luật ở Hà Nội, quy định về Quốc kỳ, mở cuộc Tổng tuyển cử, v.v.
dưới danh nghĩa "Thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ". 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. Xem: Việt Nam Dân quốc công báo, số 1, ngày 29-9-1945,
tr. 2-13.
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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 vụ1. 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 3 thanh tra viên. Những nhân
viên thanh tra thường được cử đi các tỉnh để tìm hiểu, nắm bắt tình hình địa
phương phản ánh lên Bộ và giúp đỡ chính quyền địa phương giải quyết khó
khăn.
Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, tháng 11-1945, phòng
Nam Bộ được thành lập và trực thuộc Bộ Nội vụ. Bác sĩ Huỳnh Bá Nhung,
đại biểu thanh niên Nam Bộ là người phụ trách. Phòng Nam Bộ có nhiệm
vụ theo dõi tình hình miền Nam, đẩy mạnh công tác chi viện cho miền
Nam kháng chiến chống Pháp.
Sau khi Chính phủ lâm thời cải tổ thành Chính phủ Liên hiệp lâm thời
(ngày 1-1-1946), ngày 19-1-1946, Bộ Nội vụ đã ra Nghị định quy định tổ
chức của Bộ mình. Theo Nghị định này, Bộ Nội vụ bao gồm Bộ trưởng, Đổng
lý Văn phòng, Chánh Văn phòng. Cơ quan Bộ có hai bộ phận: Văn phòng và
các Nha2. Văn phòng Bộ Nội vụ là cơ quan giúp việc trực tiếp cho Bộ trưởng.
Trong đó, Đổng lý Văn phòng phụ trách công việc hành chính và điều khiển
_________
1. Việt Nam Dân quốc công báo, số 4, ngày 20-10-1945.
2, 2. Xem: Việt Nam Dân quốc công báo, số 4, ngày 26-1-1946, tr. 45.

chung công việc của các Nha. Chánh Văn phòng phụ trách công việc chính trị
và những việc đặc biệt khác.
Về các Nha, Điều 4 của Nghị định quy định: "Các Nha có nhiệm vụ giúp ông
Đổng lý Văn phòng. Các Nha đặt dưới sự điều khiển của ông Đổng lý Văn phòng
và các ông Giám đốc các Nha"2. Cũng theo Nghị định này, Bộ Nội vụ có bốn Nha
sau đây: Nha Công chức và Kế toán, Nha Pháp chế và Hành chính, Nha Thanh tra
và Nha Công an3.
Trong tình thế cấp bách của công cuộc xây dựng chính quyền mới, tổ chức
Bộ Nội vụ đã bước đầu được xây dựng, nhanh chóng bắt tay vào công cuộc
xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng từ Trung ương đến địa phương.
Tuy nhiên, việc tới tận ngày 19-1-1946 Bộ mới có Nghị định về Tổ chức Bộ
Nội vụ cho thấy rằng mặc dù đã góp công lớn vào công cuộc xây dựng bộ máy
chính quyền mới, nhưng chính bản thân Bộ Nội vụ lại tương đối chậm trễ
trong việc quy định cơ cấu tổ chức và phương thức điều hành công việc của
mình.
Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra ngày 6-11946 đã bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với
333 đại biểu, đại diện cho các thế hệ, các ngành, các giới, các giai cấp, tầng
lớp xã hội, các tôn giáo, thành phần dân tộc và các đảng phái chính trị ở Việt
_________
3. Trên cơ sở Nghị định này, nhân sự lãnh đạo của Bộ Nội vụ được phân công vào
tháng 1-1946 như sau:
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Võ Nguyên Giáp
Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ
Hoàng Minh Giám
Chánh Văn phòng
Hoàng Hữu Nam
Giám đốc Nha Công chức và Kế toán
Phạm Huy Thụ
Giám đốc Nha Pháp chế và Hành chính Phạm Khắc Hoè
Giám đốc Nha Công an
Lê Giản
Riêng Nha Thanh tra sau này mới cử ông Tôn Quang Phiệt phụ trách.
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Nam1. Tại phiên họp đầu tiên ngày 2-3-1946, Quốc hội đã chấp nhận sự từ
chức của Chính phủ Liên hiệp lâm thời, đồng thời trao cho Hồ Chí Minh
nhiệm vụ thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Do đã có chủ trương
và chuẩn bị từ trước, dựa trên cơ sở thoả thuận với các "đảng phái đối lập",
việc thành lập Chính phủ được tiến hành khá nhanh chóng và Quốc hội đã
công nhận chính thức danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Hồ
Chí Minh đề nghị. Đây là Chính phủ đầu tiên được cơ quan quyền lực tối
cao của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà phê chuẩn. Sự thành lập của
Chính phủ này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử chính
quyền cách mạng Việt Nam. Đồng thời đây cũng là một thành tựu to lớn của
cách mạng Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử quan trọng.
Trong thành phần Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, cụ Huỳnh Thúc
Kháng, một nhân sĩ yêu nước, có danh vọng lớn, không thuộc đảng phái nào
được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 22-31946, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Hoàng Minh Giám được cử
giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Phạm Khắc Hoè giữ chức Đổng lý Văn
phòng Bộ2.
Trước đó, cũng theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 21-2-1946
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"3.
Việt Nam Công an vụ do một ông Giám đốc điều khiển, dưới quyền chỉ
huy trực tiếp của Bộ Nội vụ4. Đây là một trong những biện pháp quan
_________
1. Ở mục sau sẽ trình bày kỹ hơn về cuộc Tổng tuyển cử và sự ra đời của Chính
phủ Liên hiệp kháng chiến.
2. Theo Sắc lệnh số 31NV/CC do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 22-3-1946.
3. Việt Nam Dân quốc công báo, số 9, ngày 2-3-1946.
4. Theo Sắc lệnh số 30 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 22-3-1946 bổ nhiệm Giám
đốc Việt Nam Công an vụ.

trọng củng cố tổ chức của cơ quan Công an nhằm đáp ứng những yêu cầu
cấp thiết của công tác bảo vệ chính quyền, bảo vệ trị an lúc đó. Tiếp
theo, ngày 26-3-1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định cử ông Vũ Quý Mão làm
Giám đốc Nha Pháp chế và Hành chính. Sau ngày 6-3-1946, Chánh Văn
phòng Hoàng Hữu Nam được cử làm đặc phái viên của Quân uỷ hội, do
vậy ông Đặng Việt Châu được cử thay ông Hoàng Hữu Nam.
Như vậy, lúc này phần lớn các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất trong Bộ Nội
vụ đều do các nhân sĩ yêu nước nắm giữ. Họ là những người không thuộc
đảng phái chính trị nào, nhưng có lòng yêu nước chân thành và ý thức phụng
sự dân tộc nghiêm túc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân tin cậy.
Nhằm tiếp tục củng cố chính quyền thêm một bước, ngày 3-5-1946, theo đề
nghị của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 57/SL quy định tổ chức bộ
máy của các Bộ5. Cũng trong ngày hôm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc
lệnh số 58 quy định về tổ chức và chức năng của cơ quan thuộc Bộ Nội vụ.
Đây là một văn bản pháp lý rất quan trọng, chính thức quy định cơ cấu tổ
chức của Bộ Nội vụ. Toàn văn bản Sắc lệnh đó như sau6:
SẮC LỆNH số 58 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ - chức Bộ Nội vụ.
CHỦ-TỊCH CHÍNH-PHỦ
VIỆT-NAM DÂN-CHỦ CỘNG-HOÀ
Chiểu sắc-lệnh ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ-chức các Bộ;
Chiểu đề nghị Bộ Nội-vụ;
Sau khi hội-đồng Chính-phủ đã thoả hiệp,
RA SẮC LỆNH:
Điều thứ nhất: Bộ Nội-vụ gồm có:
I. Văn-phòng, do một đổng-lý văn-phòng điều-khiển;
_________
4. Xem: Việt Nam Dân quốc công báo, số 19, ngày 11-5-1946, tr. 266.
6. Tài liệu đã dẫn, tr. 266-267.
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II. Nha Thanh-tra, có nhiệm vụ kiểm soát và trình báo về hành-chính và
chính-trị. Nha này thuộc quyền trực-tiếp của Bộ-trưởng và sẽ do một sắc-lệnh
riêng tổ-chức;
III. Năm nha có nhiệm vụ kể sau đây, thuộc quyền kiểm soát của một đổng-lý
sự-vụ:
1) Nha công-chức và kế-toán: quy-chế quản-trị công-chức - kế toán trong bộ;
2) Nha pháp-chính: việc pháp-chế và hành-chính;
3) Nha thông-tin tuyên-truyền: thu thập và truyền-bá các tin tức trong nước;
4) Việt-Nam công-an vụ: việc trị an;
5) Nha dân-tộc thiểu-số: xem xét các vấn-đề chính-trị và hành-chính thuộc về
các dân-tộc thiểu-số trong nước, và thắt chặt tình thân-thiện giữa các dân-tộc sống
trên đất Việt-Nam.
Mỗi nha có một giám-đốc quản-trị.
Điều thứ 2. Chi-tiết tổ-chức văn-phòng và các nha sẽ do nghị-định của Bộtrưởng bộ Nội-vụ ấn-định sau.
Nghị-định Bộ-trưởng bộ Nội-vụ ngày 19 tháng giêng năm 1946, nay bãi bỏ.
Điều thứ ba. Bộ-trưởng bộ Nội-vụ chiểu sắc-lệnh thi hành.
Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 1946
HỒ-CHÍ-MINH

Phó thự:
Bộ-trưởng bộ Nội-vụ
HUỲNH-THÚC-KHÁNG

Theo đó, 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. Thời kỳ đó vị trí này
được giao cho nhân sĩ Phạm Khắc Hoè.
Trong các tổ chức của Bộ, riêng Nha Thanh tra hoạt động trực thuộc Bộ
trưởng, 5 nha còn lại thuộc quyền kiểm soát của Đổng lý sự vụ. Nha Thanh tra

có nhiệm vụ kiểm soát và trình báo về hành chính và chính trị. Đứng đầu Nha
Thanh tra là ông Tôn Quang Phiệt. Nha Công chức và Kế toán của Bộ Nội vụ
là cơ quan chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến quy chế và quản trị
công chức và kế toán của Bộ. Đứng đầu Nha Công chức và Kế toán thời kỳ
này là Giám đốc Phạm Huy Thụ.
Theo Nghị định số 174 ngày 31-5-1946 của Bộ Nội vụ, tổ chức của Nha
Pháp chế bao gồm có Ban Công văn, Ty Pháp chế và Ty Hành chính. Ban
Công văn phụ trách các công việc về văn thư, nhân viên, cơ sở vật chất. Ty
Pháp chế bao gồm hai phòng : Phòng Pháp chế phụ trách việc nghiên cứu, dự
thảo các luật lệ thuộc về công pháp, xét duyệt các dự án nghị định hay quy
định do cấp kỳ trình lên; đóng góp ý kiến về lĩnh vực pháp chế và công luật và
tất cả những dự thảo về luật, sắc lệnh, nghị định, nghị quyết... do các cơ quan
của Chính phủ gửi; đồng thời có trách nhiệm công bố các đạo luật, sắc lệnh,
nghị định của Nhà nước. Phòng Công báo phụ trách công tác in ấn, xuất bản
và quản lý tờ Việt Nam Dân quốc công báo.
Ty Hành chính cũng bao gồm có hai phòng: Phòng Hành chính có nhiệm
vụ giải thích và thi hành những luật lệ về hành chính, kết hợp với nhiều cơ
quan khác của Chính phủ kiểm tra công việc hành chính nói chung, thi hành
quyền kiểm soát của Chính phủ về hành chính, kiểm soát công tác hành chính
của các thành phố, đô thị, thi hành luật lệ về quyền tự do của công dân như
tuyển cử, lập hội, tự do hội họp v.v. và liên lạc với các cơ quan tư pháp để giải
quyết các công việc liên quan đến tư pháp. Phòng Báo chí chuyên kiểm soát
việc thi hành luật lệ về báo chí, in ấn, xuất bản, quyền tư hữu các sản phẩm
văn hoá, kỹ thuật, v.v..
Ngày 13-5-1946, Bộ Nội vụ đã ra Nghị định số 145 quy định người đứng
đầu Nha Thông tin tuyên truyền là một Tổng giám đốc. Chức vụ này được
trao cho bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng. Tổ chức của Nha bao gồm : Đài phát
thanh tiếng nói Việt Nam, Ty Nhận tin vô tuyến điện, Ty Kiểm soát giấy, Ty
Kiểm duyệt báo chí và sách. Tại mỗi kỳ, tổ chức một Sở Thông tin tuyên
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truyền, đứng đầu là một giám đốc1. Cấp tỉnh có một Ty Thông tin tuyên
truyền. Từ cấp huyện đến cấp xã, việc thông tin tuyên truyền do một uỷ viên
trong Uỷ ban hành chính phụ trách. Theo Sắc lệnh số 224 ngày 27-11-1946,
Nha Thông tin tuyên truyền được đổi tên thành Nha Thông tin.
Một trong những hoạt động trực tiếp liên quan đến công tác đoàn kết dân
tộc, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước ta lúc đó đã được
Nha Dân tộc thiểu số thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm. Ngày 9-9-1946, Bộ
Nội vụ đã ra Nghị định số 359 quy định chức năng và nhiệm vụ của Nha Dân
tộc thiểu số. Cơ quan này chịu trách nhiệm nghiên cứu và giải quyết mọi vấn
đề liên quan đến các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nhằm củng cố mối tương
trợ, đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Tổ chức của
Nha bao gồm: Văn phòng, Ban Nghiên cứu các dân tộc thiểu số, Ban Tuyên
truyền, Ban Thanh tra, Ban Kinh tế, Ban Đón tiếp. Theo Sắc lệnh số 208 ngày
16-11-1946, ông Hoàng Văn Phùng, người dân tộc Thổ, được cử giữ chức
Giám đốc Nha Dân tộc thiểu số. Ngoài ra, theo quy định còn có một phó giám
đốc và một bí thư trưởng được lựa chọn từ người dân tộc thiểu số.
Như đã nói ở trên, để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách
mạng trấn áp bọn phản động, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, theo đề nghị của
Bộ Nội vụ, ngày 21-2-1946, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh số 23 thành lập
Việt Nam Công an vụ trực thuộc Bộ Nội vụ. Tổ chức này có nhiệm vụ: Tìm
kiếm và tập trung các tin tức và tài liệu liên quan đến sự an toàn của quốc gia
ở cả trong và ngoài nước; đề nghị và thi hành các phương pháp đề phòng
những hành động của người Việt Nam hay người nước ngoài gây rối trật tự an
ninh của đất nước; điều tra những hành động trái phép và truy tìm can phạm
_________
1. Lúc đó, ông Trần Quảng Vân (tức Trần Lâm) làm chủ sự Đài phát thanh, ông
Nguyễn Công Truyền làm Giám đốc Sở Thông tin tuyên truyền Bắc Bộ, ông Nguyễn
Khoa Văn làm Giám đốc Sở ở Trung Bộ và ông Huỳnh Văn Tiểng làm Giám đốc Sở ở
Nam Bộ.

gửi lên toà án xét xử.
Thực hiện Sắc lệnh số 58 của Chính phủ, ngày 18-4-1946, Bộ Nội vụ đã ra
Nghị định về tổ chức của Việt Nam Công an vụ, bao gồm ba cấp : công an
trung ương, công an kỳ và công an tỉnh. Cơ quan công an trung ương gọi là
Nha Công an Việt Nam, đứng đầu là một Tổng giám đốc. Chức vụ này được
giao cho ông Nguyễn Dương. Đến ngày 8-6-1946, Chính phủ ra Sắc lệnh cử
ông Lê Giản giữ chức Tổng giám đốc. Cấp kỳ được gọi là Sở Công an, đứng
đầu là một Giám đốc2. Ty Công an là tổ chức công an cấp tỉnh, đứng đầu là
Trưởng ty.
Như vậy, trước yêu cấp thiết của cách mạng Việt Nam, đến giữa năm 1946
bộ máy của Bộ Nội vụ cũng đã nhanh chóng được xây dựng và kiện toàn. Cấp
trung ương được tổ chức tương đối hoàn chỉnh với một văn phòng, một phòng
trực thuộc và 6 nha. Riêng Việt Nam Công an vụ và Nha Thông tin đã tổ chức
được hệ thống dọc xuống các địa phương.
Cho đến trước ngày toàn quốc kháng chiến, nhân sự trong cơ quan Bộ có
sự thay đổi theo yêu cầu của tình hình mới. Nhận lời mời của của Chính phủ
Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp. 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 sẽ thay Người ký những công văn thường ngày của Chính phủ và Chủ
tọa Hội đồng Chính phủ. Cùng thời gian này, một phái đoàn ngoại giao Việt
Nam đã sang Pari đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp. Tham gia phái
đoàn có hai thành viên của Bộ Nội vụ là Thứ trưởng Hoàng Minh Giám và
Đổng lý Văn phòng Phạm Khắc Hoè. Cùng ngày 29-5-1946, Chính phủ đã ra
sắc lệnh cử ông Cù Huy Cận làm trợ lý cho Thứ trưởng Hoàng Minh Giám.
Còn công việc của Đổng lý Văn phòng giao cho ông Đặng Việt Châu.
_________
2. Ở Bắc Bộ, ban đầu là ông Chu Đình Xương giữ chức Giám đốc Sở Công an. Từ
ngày 26-3 đến ngày 9-5-1946 ông Đào Hùng lên thay. Ở Trung Bộ, ban đầu là ông Đào
Xuân Mai, sau đó là ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Giám đốc Sở Công an.
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Ngày 28-10-1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã lập ra Chính phủ mới.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Hoàng Minh
Giám thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ
Ngoại giao, ông Hoàng Hữu Nam được cử thay ông Hoàng Minh Giám. Cuối
tháng 11-1946, Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng đi công tác ở các tỉnh Trung
Bộ. Trong thời gian cụ Huỳnh đi công tác, ông Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng
Bộ Nội vụ thay cụ điều hành các công việc của Bộ.
Như vậy có thể thấy, khi mới được thành lập, cơ quan Bộ chỉ có vẻn vẹn
vài chục cán bộ, công chức, bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên, nhân viên.
Đứng đầu Bộ là Bộ trưởng phụ trách chung. Dưới Bộ trưởng lúc đầu không
có Thứ trưởng mà có Đổng lý Văn phòng làm nhiệm vụ tương tự như Thứ
trưởng, vừa phụ trách chỉ đạo các cấp chính quyền trung gian (cấp kỳ cho
tới cấp tỉnh), vừa thay mặt Bộ trưởng khi Bộ trưởng đi vắng. Tại cơ quan Bộ
còn có chức Chánh Văn phòng, vừa làm nhiệm vụ theo dõi, điều hành các
công việc ở cơ quan Bộ, vừa là trợ lý trực tiếp cho Bộ trưởng1.
Thành phần cán bộ của Bộ ngay từ đầu đã thể hiện tinh thần đoàn kết dân
tộc mạnh mẽ trên cơ sở của chủ nghĩa yêu nước và ý thức phụng sự nhân dân.
Bên cạnh các cán bộ cách mạng cao cấp giữ vai trò lãnh đạo, Bộ đã mời các
nhân sĩ yêu nước, tiến bộ, có danh vọng và uy tín lớn, có trình độ cao và có
kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, pháp quyền đến làm việc trên tinh
thần thành thật hợp tác, lấy công việc phụng sự dân tộc làm mục tiêu, không
phân biệt, kỳ thị. Đây chính là một trong những ưu điểm nổi bật thể hiện tinh
thần đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận dụng trong việc xây
dựng cơ quan Bộ Nội vụ nói riêng và xây dựng chính quyền cách mạng nói
chung. Chủ trương này đã tạo ra ấn tượng và ảnh hưởng sâu sắc với cả một
thế hệ nhân sĩ – trí thức thời đó, có tác động rất to lớn và tích cực trong việc

củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố chính quyền cách mạng.
Trong lịch sử của Bộ Nội vụ, sự kiện nhân sĩ Huỳnh Thúc Kháng được
mời giữ chức Bộ trưởng từ thượng tuần tháng 3 năm 1946 là một sự kiện đặc
biệt. Theo thoả thuận ngày 23-12-1945 giữa Việt Minh với các "đảng đối lập"
cùng tham gia xây dựng Chính phủ Liên hiệp kháng chiến thì người đứng đầu
hai bộ quan trọng : Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng, phải là các nhân sĩ trung
lập2. Với nhãn quan chính trị vô cùng sắc bén và nhạy cảm, Hồ Chí Minh đã
quyết định mời cụ Huỳnh Thúc Kháng từ Trung Bộ ra Hà Nội nhận chức Bộ
trưởng Bộ Nội vụ. Cụ Huỳnh là một chí sĩ yêu nước thuộc hàng tiền bối, là
bậc đại khoa, có danh vọng và uy tín lớn lao. Việc cụ Huỳnh tham gia Chính
phủ và giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa giúp cho Chính phủ có thêm một
nhân sĩ tài năng, đức độ, do đó củng cố thêm được sự ủng hộ mạnh mẽ của
quảng đại dân chúng và uy tín của Chính phủ cũng được tăng lên.
Trên cương vị Bộ trưởng, cụ Huỳnh đã không quản tuổi cao, cống hiến hết
mình và thực sự có đóng góp đáng kể. Cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục đổi mới
tổ chức và phương thức làm việc của Bộ, ban hành nhiều nghị định, thông tư
hướng dẫn để hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức của hệ thống chính quyền và
của Bộ. Từ ngày 31-5 đến ngày 21-10-1946 cụ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh
tin cậy trao cho trọng trách Chủ toạ các phiên họp của Hội đồng Chính phủ.
Ngay cả trên cương vị này cụ Huỳnh đã hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng trông đợi của dân chúng, đặc biệt thể hiện
lập trường kiên định, thái độ quyết liệt của cụ trong việc đối phó với âm mưu
chống phá sự nghiệp kiến quốc của các đảng phái phản cách mạng3.
Phạm Khắc Hoè cũng là một trường hợp đặc biệt. ông là một nhân sĩ tiến
bộ, từng giữ chức Đổng lý Văn phòng của vua Bảo Đại, sau khi được mời làm

_________

1. Xem: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, tr. 521.
3. Xem: Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 1995, tr. 466.

1. Xem: Phạm Khắc Hoè: Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Nxb. Thuận
Hoá, 1987, tr. 164-165.

_________
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việc trong tinh thần đoàn kết chân thật, giản dị với các cán bộ cách mạng tại
cơ quan Bộ Nội vụ đã kiên định, tận tâm tận lực công tác, hoàn thành các
nhiệm vụ được Bộ giao phó1. Điều này cho thấy, tuy hình thức tổ chức cơ
quan, thể thức vận hành và thủ tục hành chính có nét giống với thời thực dân,
song bản chất chính quyền, lề lối làm việc và mục đích phục vụ của Bộ Nội
vụ đã thay đổi hoàn toàn về chất.
II- BỘ NỘI VỤ VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG,
CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
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 Chính phủ.
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.
Sau Cách mạng Tháng Tám, các hình thức quá độ của chính quyền cách
_________
1. Phạm Khắc Hoè đã ghi lại những cảm xúc đặc biệt trong hồi ký của ông như sau:
“Sau 20 năm chìm đắm trong vũng bùn hôi tanh của chính quyền thực dân phong kiến,
tôi vô cùng phấn khởi được góp phần nhỏ của mình vào việc xây dựng cơ cấu chính
quyền ruột thịt của nhân dân và phân biệt được sự khác nhau giữa nền dân chủ tư sản
mà tôi hằng “mơ ước” với nền dân chủ nhân dân, con đẻ của Cách mạng Tháng Tám.”
Xem: Phạm Khắc Hoè: Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Nxb. Thuận Hoá,
1987, tr. 169.

mạng đều chuyển thành hệ thống chính quyền là các Uỷ ban nhân dân và
Uỷ ban hành chính. Là thành quả trực tiếp của cách mạng, ưu điểm nổi bật
và thế mạnh tuyệt đối của hệ thống chính quyền mới là: nó tiêu biểu cho ý
chí, quyền lợi của quần chúng nhân dân, và do đó, được nhân dân tin
tưởng, ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa, hệ thống chính quyền này luôn được
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo sát sao, chỉ
đạo kịp thời, cụ thể. Đó là những thuận lợi căn bản của Bộ Nội vụ trong
công tác tổ chức, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền.
Tuy nhiên, trong công tác này, Bộ Nội vụ cũng phải đương đầu với muôn
vàn khó khăn, phức tạp.
Như trên đã phân tích, hệ thống chính quyền cách mạng trong buổi
đầu chưa thống nhất thành một hệ thống đồng bộ. Ở nhiều địa phương,
do cán bộ phụ trách thiếu kinh nghiệm, vận dụng sai chính sách đại đoàn
kết và tổ chức bầu cử không chặt chẽ, một số phần tử kỳ hào, lý dịch,
quan lại, thậm chí cả phần tử phản động đã chui được vào các Uỷ ban
nhân dân2. Cá biệt, có nơi cán bộ địa phương đã áp dụng cả biện pháp
"mua quan, bán tước" trong "xây dựng" chính quyền mới 3. Ngay trong
hàng ngũ cán bộ cách mạng tham gia công tác chính quyền, bên cạnh
nhiều ưu điểm nổi bật, cũng bộc lộ ngay từ đầu một số hạn chế, mà phổ
biến nhất là thiếu kinh nghiệm, thiếu đầu óc tổ chức trong lãnh đạo, chỉ
đạo công việc và quản lý hành chính. Thậm chí, ngay trong những tháng
đầu ở vị trí nắm giữ quyền lực trong tay, một số cán bộ đã bắt đầu có
biểu hiện tha hoá, phạm phải 6 loại sai lầm nghiêm trọng mà Hồ Chí
_________
2. Một ví dụ điển hình cho tình hình này là ở tỉnh Hưng Yên. Xem: Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên : Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 1998, t.1, tr.153-154.
3. Xem: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,
t.4, tr. 54-55.
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Minh đã vạch ra trong bức Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện
và làng, đề ngày 17-10-1945. Đó là các sai phạm: 1) Trái phép (vì tư thù
tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân oán thán); 2) Cậy thế (Cậy thế
mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng, phóng túng, muốn sao được
vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân); 3) Hủ hoá (Lấy của công
dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức); 4) Tư túng (Kéo bè, kéo
cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào chức này
chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra
ngoài); 5) Chia rẽ (Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác); và 6) Kiêu
ngạo (Coi khinh dân gian, vác mặt "quan cách mạng") 1.
Tình hình trên đây đặt ra đòi hỏi khách quan, cấp thiết phải có những biện
pháp cụ thể để nhanh chóng khắc phục những yếu kém của các cấp chính
quyền địa phương. Chỉ có như vậy mới củng cố được lòng tin cậy và sự ủng
hộ của nhân dân đối với chính quyền cách mạng, ngăn chặn được âm mưu phá
hoại, lật đổ của các thế lực thù địch từ cơ sở.
Do xác định được tầm quan trọng đặc biệt của việc khẩn trương củng cố
các cấp chính quyền cấp trung gian và cơ sở mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng
các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng đều tham gia chỉ đạo rất sát sao, cụ
thể. Ngày 3-9-1945, trong bài phát biểu khai mạc phiên họp đầu tiên của Hội
đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Sau tám mươi năm bị áp bức, bị
bóc lột, và dưới chính sách ngu dân của thực dân Pháp, các bạn và tôi, chúng
ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính (TG. nhấn mạnh).
Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng ta vừa làm vừa
học, vừa học vừa làm (TG. nhấn mạnh). Chắc rằng chúng ta sẽ phạm khuyết
điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết
điểm.
Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta sẽ thành
_________
1. Xem: Hồ Chí Minh : Toàn tập, sđd, t. 4, tr. 57.

công"2. Cách đặt vấn đề như vậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đúng
hướng cho việc khắc phục các điểm yếu kém, lệch lạc trong công tác nội trị,
hành chính và kiến thiết chính quyền mới. Dưới bút danh "Chiến Thắng" hoặc
công khai với thẩm quyền của người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã viết nhiều bài đăng trên báo Cứu Quốc, thẳng thắn phê bình các điểm
yếu kém của cán bộ, chính quyền, đồng thời chỉ ra phương hướng, biện pháp
khắc phục cụ thể.
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. Cuối tháng 10-1945 một Ban nghiên cứu tổ chức
chính quyền địa phương đã được thành lập, do đích thân Bộ trưởng Võ
Nguyên Giáp làm Trưởng ban. Ngoài các ông Đổng lý Văn phòng, Chánh
Văn phòng và chuyên viên cao cấp của Bộ Nội vụ, một số Bộ trưởng và đại
diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Bắc Bộ cũng được mời tham gia vào ban này
(xem Bảng 1).3
Thành phần của Ban nghiên cứu tổ chức chính quyền địa phương:
Võ Nguyên Giáp
Cù Huy Cận
Lê Văn Hiến
Vũ Đình Hoè
Vũ Trọng Khánh
Hoàng Minh Giám
Hoàng Hữu Nam
Chu Quang Côn
Lê Hữu Tân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban
Bộ trưởng Bộ Canh nông, uỷ viên
Bộ trưởng Bộ Lao động, uỷ viên
Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, uỷ viên
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, uỷ viên
Đổng lý Văn phòng, Bộ Nội vụ, uỷ viên
Chánh Văn phòng, Bộ Nội vụ, uỷ viên
Chuyên viên Bộ Nội vụ, uỷ viên
Chuyên viên Bộ Nội vụ, uỷ viên

_________
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t. 4, tr. 7.
3. Theo: Phạm Khắc Hoè, sđd, tr. 167-168.
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Nguyễn Xiển
Nguyễn Văn Trân
Nguyễn Duy Thân
Nguyễn Văn Huyên
Phạm Khắc Hoè

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc Bộ, uỷ viên
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc Bộ, uỷ viên
Uỷ viên chính trị Uỷ ban nhân dân Bắc bộ, uỷ viên
Giám đốc Nha Đại học vụ, Bộ Quốc gia Giáo dục, uỷ viên
Nguyên Đổng lý văn phòng của cựu Hoàng đế Bảo Đại

Sau một thời gian gấp rút bàn bạc, ngày 22-11-1945, 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 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 và quy trình xây dựng và tổ chức các cấp chính quyền cấp
trung gian và cơ sở1. 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.
Tiếp theo Sắc lệnh trên, ngày 23-11-1945, Bộ Nội vụ cùng với Bộ Tư pháp
đã đệ trình để Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64, về việc thành lập và
quy định quyền hạn Ban Thanh tra đặc biệt và Toà án đặc biệt. Sắc lệnh gồm
8 điều. Ban này có thẩm quyền và nhiệm vụ giám sát và thanh tra tất cả các
công việc của các Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ, có đầy đủ
quyền hạn kiểm tra tất cả các văn bản và đề nghị bắt giam những nhân viên vi
phạm khuyết điểm trước khi đưa ra Hội đồng Chính phủ hay Toà án đặc biệt
để xét xử. Ban này cũng có quyền đề nghị lên Chính phủ điều cần sửa đổi
trong các cơ quan công quyền.2 Đây là một biện pháp rất mạnh mẽ và hữu
hiệu của Chính phủ, trong đó Bộ Nội vụ đóng vai trò then chốt, nhằm khẩn
trương chỉnh đốn, củng cố hệ thống chính quyền cách mạng, qua đó củng cố
hơn nữa lòng tin cậy và ủng hộ của nhân dân; loại trừ nguy cơ công kích,
chống phá chính quyền của kẻ thù.
_________
1. Xem: Việt Nam Dân quốc công báo, số 11, ngày 23-11-1945.
2. Xem: Tài liệu đã dẫn, số 12, ngày 11-12-1945.

Trong thời kỳ 1945-1946, nếu như việc xây dựng, củng cố chính quyền ở
cấp trung gian và cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt vì công tác này có liên
quan trực tiếp tới việc củng cố uy tín của chính quyền cách mạng trước quảng
đại dân chúng, thì việc củng cố và gìn giữ chính quyền ở cấp trung ương lại
có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh
một mất, một còn chống thù trong, giặc ngoài.
Công cuộc xây dựng, tổ chức và củng cố chính quyền trung ương ở giai
đoạn này có hai đặc điểm chính sau đây:
Thứ nhất, đây chính là địa hạt đấu tranh gay go, quyết liệt và phức tạp
nhất giữa Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh với các thế lực
thù địch. Mục tiêu hàng đầu của các thế lực phản động bên trong cấu kết với
các thế lực ngoại xâm là lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, xoá bỏ thành
tựu của Cách mạng Tháng Tám. Do đó, chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào
để đạt được mục tiêu trên.
Thứ hai, do tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề mà việc xây dựng, tổ chức
và củng cố chính quyền trung ương được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung
ương Đảng đặc biệt quan tâm và lãnh đạo trực tiếp. Do đó, đây không phải
chỉ là nhiệm vụ của riêng Bộ Nội vụ (mặc dù Bộ Nội vụ có vai trò then chốt).
Đứng trước một tình thế vô cùng khó khăn và phức tạp của đất nước ta sau
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, một trong những nhiệm vụ hàng đầu để
củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần
chúng, phải xúc tiến việc đi đến bầu cử Quốc hội để quy định Hiến pháp, và
thành lập chính phủ hợp hiến, hợp pháp.
Tư tưởng xây dựng chế độ dân quyền đã được Hồ Chí Minh vận dụng sáng
tạo ngay trong tiến trình đấu tranh giành quyền độc lập dân tộc, bằng hình
thức tổ chức Quốc dân Đại hội Tân Trào để thông qua quyết sách chuyển
xoay vận nước bằng Tổng khởi nghĩa, xoá bỏ chế độ nô dịch cũ, thi hành 10
chính sách của Việt Minh, đặt cơ sở mang tính pháp lý cách mạng đầu tiên

LỊCH SỬ BỘ NỘI VỤ

cho một chế độ mới của dân, do dân và vì dân1.
Trong giai đoạn mới, ngay trước ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã đề nghị cải tổ thành phần Chính phủ lâm thời, theo đó, một
số đồng chí lãnh đạo Đảng chủ động rút lui để nhường chỗ cho một số nhân sĩ
yêu nước, tiến bộ. Do đó, sức mạnh đoàn kết dân tộc được củng cố, uy tín
Chính phủ được nâng cao hơn một bước.
Khi tràn vào nước ta, quân đội Tưởng Giới Thạch đã kéo theo một số đảng
phái của người Việt là tay sai của chúng, như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt
v.v.. Dựa vào thế giặc, núp dưới chiêu bài “ái quốc”, “dân tộc”, chúng ra sức
công kích Đảng Cộng sản, Mặt trận Việt Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở
nhiều nơi, chẳng hạn như Yên Bái, Lào Cai, Quảng Yên, Hà Giang, chúng
công khai tấn công, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ở Hà Nội, chúng cũng
công khai tuyên bố sẽ lật đổ chính quyền của ta.
Để đối phó với âm mưu thâm hiểm của kẻ thù, một mặt, ta chủ trương dựa
chắc vào sự ủng hộ của quần chúng, kiên quyết đập tan âm mưu lật đổ của
chúng. Mặt khác, ta chủ trương nhường cho các "đảng phái đối lập” một số vị
trí trong chính phủ để chặn bàn tay can thiệp thô bạo của quân Tưởng. Do đó
mà cả trước và sau cuộc Tổng tuyển cử, Chính phủ đã cải tổ một số lần. Một
số lãnh tụ của các đảng phái phản động như Nguyễn Hải Thần (Việt Cách),
Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam (Việt Nam Quốc dân Đảng), đã được
“mời” vào nắm giữ các vị trí cao trong Chính phủ.
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 8-9-1945, thay mặt Chính phủ, Bộ
trưởng Bộ Nội vụ đã ký Sắc lệnh số 14 về việc "mở cuộc tổng tuyển cử để
_________
1. Xem: Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2000, tr. 15-16.

bầu Quốc dân Đại hội"2. Tiếp đó, Bộ Nội vụ đã chuẩn bị để Chủ tịch Hồ Chí
Minh ký Sắc lệnh số 51 vào 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 hiện3.
Nhận thức rõ sứ mạng thiêng liêng của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Bộ
Nội vụ đã dốc toàn tâm, toàn sức, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 211-1945 Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ Hoàng Minh Giám đã gửi thông tư tới
tất cả các Chủ tịch các Uỷ ban nhân dân Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ hướng
dẫn cụ thể việc thực hiện Sắc lệnh ngày 17-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí
Minh4. Đồng thời, Bộ đã cho in ấn, phổ biến rộng rãi và yêu cầu các cấp chính
quyền phải tiến hành sâu rộng một cuộc vận động, tuyên truyền cho nhân dân
hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của cuộc Tổng tuyển cử, và bảo đảm cho mọi người
được tự do lựa chọn người mình muốn bầu, tránh mọi sự gò ép.
Vấn đề bảo đảm thật sự tự do và dân chủ là yếu tố quyết định thành
công của cuộc Tổng tuyển cử, do vậy đã được Bộ Nội vụ đặc biệt chú ý.
Tại Hội nghị các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bắc Bộ, ngày 5-121945, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần vấn đề
đảm bảo tự do dân chủ trong bầu cử. Tiếp thu tinh thần đó, Ban phụ trách
Tổng tuyển cử ở Bắc Bộ đã xuất bản tờ báo Quốc hội để giải thích và
thông tin sâu rộng hơn trong dân chúng. Đồng thời Bộ Nội vụ đã gửi tới
các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ các bức điện nhấn mạnh: Cuộc Tổng tuyển
cử hiện thời có quan hệ đến vận mệnh quốc gia và mọi phương diện nội trị,
ngoại giao, quân sự ...Bổn phận của Uỷ ban nhân dân địa phương là vận
động cho quốc dân hiểu rõ sự quan hệ đó, để toàn thể quốc dân tham gia
nhiệt tình vào cuộc Tổng tuyển cử, hăng hái ra ứng cử và đi bầu cử, thận
_________
2. Xem: Việt Nam Dân quốc công báo, số 1, ngày 29-9-1945, tr. 8.
3. Xem: Tài liệu đã dẫn, số 5, ngày 26-10-1945, tr.9.
4. Xem: Tài liệu đã dẫn, số 12, ngày 1-12-1945, tr.15.
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trọng trong việc lựa chọn nhân tài...; không được can thiệp vào, hoặc làm
trở ngại quyền tự do vận động của người ra ứng cử; tuyệt đối không được
dùng chính quyền để ảnh hưởng đến sự lựa chọn hay sự vận động ấy, phải
hoàn toàn trung lập, chỉ khi nào ai vận động một cách không hợp pháp thì
Uỷ ban nhân dân địa phương mới được can thiệp để giữ vững trật tự...
Nhờ những hoạt động tích cực của Bộ Nội vụ cùng việc trực tiếp theo dõi
sát sao công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử ở từng địa phương, Chính phủ đã
nhận thấy có nhiều nhân sĩ muốn ra ứng cử nhưng không có đủ thời gian nộp
đơn và vận động. Căn cứ tình hình cụ thể, báo cáo và đề nghị của Bộ Nội vụ,
Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời ra Sắc lệnh số 76 (ngày 18-12-1945) hoãn
cuộc Tổng tuyển cử từ ngày 23-12-1945 sang ngày 6-1-19461.
Do nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có đóng góp xứng đáng của
Bộ Nội vụ mà cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta đã được tổ chức thành
công. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ thì ở Bắc Bộ và Trung Bộ hơn 90% cử tri
đã tham gia bầu cử. Ở Nam Bộ, mặc dù chiến sự đang diễn ra ác liệt, cuộc bầu
cử vẫn được tổ chức tốt ở nhiều nơi2.
Ngày 2-3-1946, Quốc hội đã họp phiên đầu tiên tại Hà Nội. Để "tỏ sự đoàn
kết toàn dân, Chính phủ xin đề nghị với đại hội mở rộng số đại biểu ra thêm
70 người nữa"3. 70 ghế này được dành cho đại biểu thuộc Việt Nam Cách
mệnh đồng minh hội (20 ghế) và Việt Nam Quốc dân đảng (50 ghế). Quốc hội
đã chuẩn y lời đề nghị của Chính phủ và giao cho Hồ Chí Minh lập Chính phủ
_________
1. Xem: Việt Nam Dân quốc công báo, số 16, ngày 29-12-1945. Tuy nhiên, ở một số
nơi, do không kịp nhận Sắc lệnh hoãn lại thì vẫn được phép tổ chức bầu cử vào ngày
23-12-1945, sau đó báo cáo cho Bộ Nội vụ.
2. Bộ Nội vụ: Báo cáo những công việc Bộ Nội vụ và các cơ quan thuộc Bộ đã làm
trong 1.000 ngày kháng chiến, tài liệu lưu trữ hồ sơ số 2. phông Bộ Nội vụ, Trung tâm
Lưu trữ quốc gia III, tr. 5.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.4, tr. 189.

Liên hiệp kháng chiến mới. Đồng thời Quốc hội cũng cử ra Ban soạn thảo
Hiến pháp. Như vậy là chính quyền cách mạng đã được xây dựng và củng cố
về căn bản.
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 6 tháng trở lên và liên tiếp xin nghỉ gia hạn từ 6 tháng trở
lên; trợ cấp một tháng lương cho những công chức xin từ chức hoặc nghỉ 6
tháng trở lên. Đồng thời Bộ còn đề nghị Chính phủ ra Sắc lệnh số 161/SL
(ngày 23-8-1946) quy định những công chức Việt Nam vì lý do chính trị đã bị
bãi chức hay cách chức trước ngày 19-8-1945, có nhu cầu sẽ được trở lại chức
cũ hoặc ngạch tương đương. Đến đầu năm 1946, khoảng một nửa số công
chức cũ đã xin về hưu, xin nghỉ dài hạn không lương hoặc xin thôi việc để
tham gia phong trào tăng gia sản xuất; hoặc có nhiều công chức cao cấp tình
nguyện công tác tạm thời không có lương. 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 Nam4.
Trong quá trình phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp
trên đây, bản thân Bộ Nội vụ, với tư cách là một bộ phận cấu thành trọng yếu
_________
4. Hội đồng bao gồm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng Minh Giám làm Chủ tịch, Uỷ
viên gồm Đổng lý Văn phòng Phạm Khắc Hoè; Giám đốc Nha Công chức Phạm Huy
Thụ, một viên chức đại diện Bộ Tài chính, hai đại diện Tổng hội viên chức và Tham tá
Bộ Nội vụ Ngô Thu Giang làm thư ký.
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của Chính phủ cách mạng, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng, củng cố
chính quyền cũng từng bước trưởng thành, nhờ đó mà đã đóng góp quan trọng
vào cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng và củng cố vững
chắc chính quyền cách mạng.
III- BỘ NỘI VỤ VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, BẢO
VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
Bên cạnh công tác chính là xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền
cách mạng, cho đến trước ngày Toàn quốc kháng chiến, Bộ Nội vụ còn
phải đảm trách rất nhiều công việc khác, đặc biệt là công tác bảo vệ an
ninh chính trị và trật tự xã hội. Theo cơ cấu tổ chức chính quyền thời kỳ đó
chưa có Bộ Công an, ngành công an nằm trong Bộ Nội vụ, lúc đầu do Nha
Liêm phóng, sau đổi thành Nha Công an phụ trách. Trong buổi đầu thành
lập ngành công an, Bộ Nội vụ vừa sử dụng bộ máy Liêm phóng và cảnh sát
cũ đi đôi với cải tổ và tập trung xây dựng tổ chức và lực lượng cán bộ mới.
Ngày 24-9-1945, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã ký Nghị định cải tổ Ty
Liêm phóng theo nguyên tắc của chế độ dân chủ cộng hoà. Đặc biệt là việc
bổ dụng nhân viên phụ trách. Giám đốc Ty Liêm phóng phụ trách việc đệ
trình lên Chính phủ một đề nghị về chương trình cải tổ các cơ quan của Ty
và phải lựa chọn những nhân viên cũ cần mẫn, có hạnh kiểm xứng đáng và
có sức khỏe để lưu lại làm việc. Còn các nhân viên khác thì sẽ cho thôi
việc. Công tác an ninh trong buổi đầu, khi chính quyền cách mạng mới ra
đời lại phải đấu tranh gay go quyết liệt chống ngoại xâm, nội phản, có một
tầm quan trọng đặc biệt. Chính trong lĩnh vực công tác này Bộ Nội vụ
cũng có nhiều đóng góp to lớn.
Trước hết là việc điều tra, khám phá và ngăn chặn kịp thời các hành động
của các đảng phái phản động chống lại chế độ mới, làm phương hại đến nền
độc lập tự do của Tổ quốc. Căn cứ kết quả điều tra của Ty Liêm phóng Bắc

Bộ, ngày 5-9-1945, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã ký
Sắc lệnh số 08/SL giải tán “Đại Việt quốc gia xã hội đảng” và “Đại Việt quốc
dân đảng” vì đã tư thông với người nước ngoài thực hiện âm mưu phá hoại
nền độc lập quốc gia và nền kinh tế đất nước1. Ngày 12-9-1945 Bộ trưởng Bộ
Nội vụ lại thay mặt Chính phủ ký Sắc lệnh số 30/SL giải tán tổ chức “Việt
Nam hưng quốc thanh niên hội” và “Việt Nam thanh niên ái quốc hội” vì hoạt
động có phương hại đến lợi ích quốc gia2. Cùng thời gian, Đổng lý Văn phòng
Hoàng Minh Giám đã ký Thông tư quy định cách xử trí với những Pháp kiều:
không khiêu khích, cần đối đãi ôn hoà, bảo vệ tính mạng tài sản của họ, tránh
xung đột gây tổn hại đến tình hình trị an và ngoại giao của Chính phủ. Đồng
thời phải đề phòng cẩn mật và sẵn sàng đối phó với mọi hành vi xâm phạm
chủ quyền. Trước đó, ngày 5-9-1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thừa uỷ quyền
Chính phủ ký Sắc lệnh cấm dân chúng đi lính, bán thực phẩm hay làm tay sai
cho Pháp.
Để bảo đảm tốt công tác trị an trong cả nước, Bộ Nội vụ thực thi nhiều sắc
lệnh của Chính phủ, giao cho Ty Liêm phóng bắt những người nguy hiểm đến
nền dân chủ, đưa đi an trí; thiết lập toà án quân sự xử tội phạm làm phương
hại đến nền độc lập. Các toà án quân sự đã kịp thời xét xử bọn phản cách
mạng... Cùng với nhiều hoạt động tích cực bảo vệ trật tự xã hội của ngành
công an, thời kỳ này “... từ thành thị cho đến thôn quê, khắp các nơi không có
một vụ trộm cắp nào xảy ra. Bài bạc cũng tuyệt nhiên không có. Sở Liêm
phóng chỉ phải lưu ý về những vụ án chính trị”3. Thành quả đạt được trước hết
phải khẳng định từ việc tổ chức chặt chẽ hệ thống ngành công an vững mạnh
từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời phải kể đến sự tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ
của quảng đại quần chúng nhân dân. Dựa chắc vào sự ủng hộ, giúp đỡ của
_________
1, 2. Xem: Việt Nam Dân quốc công báo, số 1, ngày 29-9-1945, tr. 6-7, 11
3. Bộ Nội vụ: Báo cáo những công việc Bộ Nội vụ và các cơ quan… Tài liệu đã
dẫn, tr.5.
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nhân dân là bí quyết thành công của công tác bảo vệ trị an, bảo vệ an ninh
chính trị của ngành công an trong những ngày đầu của chính quyền cách
mạng.
Ở Nam Bộ, uỷ viên công an xã đã được đặt ra ngay từ ngày đầu thành lập
chính quyền cách mạng. Ngoài tổ chức công an, Bộ Nội vụ đã xây dựng được
các đội cảnh vệ ở các tỉnh để bảo vệ các cơ quan, trại giam. Tăng cường và
phát triển vai trò của các tổ chức tự vệ và du kích. Đến cuối 1945, lực lượng
tự vệ được tổ chức trên cả nước. Đây chính là những công cụ đắc lực, giúp ích
to lớn cho quá trình xây dựng chính quyền cách mạng trong thời kỳ non trẻ.
Kết quả mà ngành công an đạt được trong thời kỳ này quả thật rất to lớn,
vừa từng bước đấu tranh kiên quyết và khôn khéo đập tan các âm mưu bắt
cóc, ám sát cán bộ, gây bạo loạn lật đổ chính quyền của nhiều thế lực Việt
gian phản động, được các thế lực ngoại xâm ủng hộ, vừa đóng vai trò nòng cốt
trong việc vận động quần chúng xây dựng chính quyền, xây dựng cuộc sống
mới, bài trừ các tệ nạn xã hội và chống tội phạm hình sự. Hệ thống chính
quyền cách mạng mới thiết lập, không những các âm mưu bạo loạn của kẻ thù
bị ngăn ngừa và đập tan, tiêu biểu là việc phá vụ án phố Ôn Như Hầu (12-71946), mà cả đến các tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự như nạn cờ bạc, trộm
cắp, v.v. cũng bị tiễu trừ khá triệt để. Thắng lợi trong công tác bảo đảm an
ninh chính trị và trật tự xã hội thời kỳ này đã góp phần to lớn vào việc củng cố
chính quyền cách mạng, nhất là khẳng định uy tín và tính ưu việt của chính
quyền nhân dân.
Ngoài ra, 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 v.v.1. Vai trò đặc biệt quan trọng và đóng góp to lớn của Bộ Nội vụ ở

các lĩnh vực nội trị này chính là ở khía cạnh pháp chính của công tác, tức là
góp phần đưa các hoạt động của các cơ quan công quyền cách mạng từng
bước vào nền nếp, dựa chắc trên một cơ sở pháp lý và quy trình hành chính
chặt chẽ, hiệu quả. Có thể thống kê từ sau Cách mạng Tháng Tám đến trước
ngày Toàn quốc kháng chiến, chỉ tính riêng sắc lệnh có tính chất pháp quy,
được đăng công báo, Bộ Nội vụ đã trực tiếp nghiên cứu xây dựng hoặc tham
gia xây dựng tất cả 146 sắc lệnh trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, không
phải không có lúc, ở lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác, Bộ Nội vụ đã buộc phải
ôm đồm, làm quá chức năng của mình, nhất là trong việc chỉ đạo hoạt động
của các cấp chính quyền trung gian.
Cùng với các hoạt động xây dựng chế độ mới, Bộ Nội vụ đã góp công lớn
vào công tác thông tin tuyên truyền. Vừa chịu trách nhiệm trong việc cấp phép
xuất bản báo chí, vừa xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam, một công cụ quan
trọng và cấp bách về mặt tuyên truyền đối nội và đối ngoại nhanh nhất, truyền
bá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngay sau Cách mạng
Tháng Tám thành công, Bộ Nội vụ cùng với Bộ Thông tin đã nhận chỉ thị của
Chủ tịch Hồ Chí Minh phải xây dựng ngay Đài phát thanh quốc gia. Từ ngày
ra đời (7-5-1945) đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh kịp tình hình
thời sự trong nước và quốc tế, làm cầu nối giữa Trung ương, Chính phủ tới
các địa phương và đồng bào cả nước, giữa Việt Nam với thế giới. Đài Tiếng
nói Việt Nam thực sự là cơ quan ngôn luận, góp phần tích cực vào công cuộc
chống thù trong giặc ngoài, đưa chính quyền cách mạng vượt qua thử thách
của buổi đầu khai sinh.
Có thể nói Bộ Nội vụ là đầu mối chính, phối hợp với các Bộ khác để xử lý
các công việc nội trị, và do đó, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng
trong những ngày tháng cực kỳ khó khăn này.

_________
1. Bộ Nội vụ: Báo cáo những công việc Bộ Nội vụ và các cơ quan… Tài liệu đã dẫn,
tr. 3-7.
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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, bước đầu có
thể rút ra một số nhận xét như sau:
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 trong việc 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.

