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TRUYỀN THỐNG VẺ VANG  
 TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ 1 

 
hững ngày này 55 năm về trước, tổng khởi nghĩa 
tháng 8/1945 do Đảng ta lãnh đạo đã giành được 
toàn thắng và ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba 

Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên 
ngôn độc lập khai sinh nước Việt nam Dân chủ Công 
hòa. 
 

Ngay sau khi thành lập nước, Chính phủ lâm thời 
đã đứng trước những nhu cầu chi tiêu vô cùng to lớn và 
bức thiết, trong khi cơ chế tài chính lúc ấy là cơ chế  tài 
chính thuộc địa mà hậu quả là kinh tế suy sụp, sản xuất 

đình đốn, đời sống nhân dân cơ cực, nghèo nàn, khủng khiếp nhất là nạn đói mùa 
đông 1944 - 1945 làm chết gần 2 triệu đồng bào ta. Trong bối cảnh như thế, vấn đề 
tài chính đương nhiên là một trong những vấn đề rất quan trọng; Vì vậy, Chính phủ 
và đích thân Hồ Chủ tịch đã rất quan tâm, dành thì nhiều giờ nghiên cứu và chỉ ra 
những phương hướng giải quyết vấn đề tài chính theo quan điểm mới, phù hợp với 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.  

 
Chính phủ lâm thời đã dựa vào nhân dân, kêu gọi nhân dân "đem tất cả tinh 

thần và lực lượng, tính mạng và của cải, để giữ vững quyền tự do độc lập . . ." Trên 
tình thần ấy “Quỹ độc lập” và “tuần lễ vàng” đã được nhân dân nhiệt liệt hưởng 
ứng, có rất nhiều gương hy sinh  cảm động để đóng góp tiền, gạo, đồ vật, vàng 
bạc…để ủng hộ Chính phủ giữ nền độc lập của quốc gia. Kết quả của Quỹ độc lập 
và tuần lễ vàng đã thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta, nhất là nhân dân lao 
động rất cao, trong hoàn cảnhvừa bị ảnh hưởng chiến tranh lâu dài, tiếp đến nạn 
đói, nạn lụt nhưng nhân ta đã tự nguyện quyên góp cho nhà nước một số tài sản, 
tiền và vàng bạc tương đương với tổng số thuế thân và thuế điền thu trong cả nước 
một năm dưới chế độ cũ.  

 
Từ nguồn tài chính ít ỏi trong những ngày đầu cách mạng, nền tài chính Việt 

nam từng bước trưởng thành về mọi mặt và đã có vai trò to lớn trong việc đảm bảo 
về vật chất, tiền vốn cho nhân dân và quân đội ta thực hiện thắng lợi hai cuộc cách 
mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Qua 
hai cuộc kháng chiến tường kỳ gian khổ, cán bộ ngành tài chính đã luôn dũng cảm, 
mưu trí khắc phục khó khăn trở ngại để bảo vệ tài sản, tiền bạc của cách mạng; đã 
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có nhiều và rất nhiều điển hình " thà hy sinh thân mình chứ không để tiền bạc của 
cách mạng lọt vào tay giặc". 

 
Chúng ta vô cùng biết ơn những anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã một 

lòng một dạ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đã viết nên những trang sử oai 
hùng, đã vun đắp cho truyền thống vẽ vang của ngành Tài Chính Việt nam. 

 
Sau đại thắng mùa xuân 1975, ngành Tài chính Thành phố được khởi đầu từ 

một số cán bộ kinh tài, đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm phục vụ yêu cầu 
của chính quyền cách mạng và từ  một số đồng chí tiếp quản ban đầu, đến nay đội 
ngũ những người làm công tác Tài chính toàn Thành phố đã lên đến con số hàng 
chục ngàn. Ngành Tài chính, Thuế, Kho bạc nhà nước Thành phố nhiều năm liền 
đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được trên giao, có rất nhiều gương điển hình tập 
thể cũng như cá nhân đã lao động tận tụy, yêu nghề, giữ gìn phẩm chất đạo đức 
trong sáng của người cán bộ ngành trong điều kiện phải thường xuyên tiếp xúc với 
những mối quan hệ phức tạp của nghề nghiệp. 

 
Hai mươi lăm năm qua, ngành Tài chính Thành Phố  đã luôn nêu cao tinh 

thần trách nhiệm,  không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ, 
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố; xứng đáng với 
lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thành Phố. Cán bộ viên chức Tài chính luôn 
thể hiện vai trò gương mẫu, chí công vô tư trong công việc, tu dưỡng rèn luyện 
trong cuộc sống đời thường. Ngoài việc đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
thu chi Ngân sách phục vụ hoạt động của bộ máy Nhà nước, ngành Tài chính đã 
góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởngkinh tế, nâng cao 
phúc lợi xã hội góp phần chăm lo đời sống nhân dân. Sau 25 năm, giá trị công 
nghiệp của Thành Phố đã tăng 9,8 lần; nhiều sản phẩm công nghiệp của Thành phố 
chiếm lĩnh được thị phần lớn trong cả nước và tham gia xuất khẩu, được người tiêu 
dùng bình chọn là hàng Việt nam chất lượng cao… Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy 
- ubnd Thành phố, các cơ chế chính sách tài chính, giá cả đã tác động tích cực đến 
việc phát triển các thành phần kinh tế theo cơ chế thị trường; kinh tế đối ngoại được 
mở rộng, sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế được tăng cường, an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác lập, chấp hành và quyết toán Ngân 
sách được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, thể hiện được tính công bằng 
hợp lý . Từ năm 1986 đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước năm sau đều tăng từ 
10 đến 30% so năm trước. Để phát huy nội lực, ngành đã có nhiều sáng kiến nhằm 
khai thác tiềm năng, thế mạnh của Thành Phố, tham gia tạo vốn và phân phối các 
nguồn vốn ngân sách nhà nước hợp lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành 
Tài Chánh – Vật giá cũng đã đấu tranh ngăn ngừa các hiện tượng tự do tùy tiện 
trong sử dụng vốn, tạo ra cơ cấu đầu tư hợp lý, góp phần tích cực chống tham ô 
lãng phí . Nhiều đồng chí đã thể hiện tốt bản lĩnh , quan điểm vững vàng, đấu tranh 
kiên quyết chống những biểu hiện sai trái, giữ cho truyền thống của ngành luôn 
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trong sạch, lành mạnh. Từ khi phát động phong trào " tài chính trong sự nghiệp đổi 
mới" đến nay, hàng ngàn lượt cán bộ công chức ngành Tài chính - Thuế - Kho bạc 
và lực lượng kế toán cơ sở  đã được các cấp khen thưởng, nhiều đồng chí trở thành 
tấm gương tiêu biểu trong toàn ngành và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của 
Đảng CSVN. 

 
Đạt được những thành quả trên trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ 

đạo của Thành ủy - ubnd Thành phố; Bộ tài chính, Ban Vật giá Chính phủ qua 
nhiều thời kỳ. Thành quả đó còn  nhờ công sức đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ 
tài chính, trong đó có nhiều đồng chí hiện đã được nghĩ hưu và cũng có nhiều đồng 
chí không còn có mặt để cùng kỷ niệm 55 năm thành lập ngành .Toàn thể cán bộ 
viên chức ngành Tài chính - Vật giá của thế hệ hôm nay mãi tự hào và luôn ghi nhớ 
công ơn của các đồng chí lãnh đạo,  các thế hệ cán bộ tài chính đi trước đã xây 
dựng nền tảng  xây dựng nên truyền thống tốt đẹp cho ngành.  

 
Bước vào thời kỳ mới, thới kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đòi 

hỏi ngành Tài chính phải ra sức phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa cả về năng lực, 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lẫn trau dồi phẩm chất lương tâm chức nghiệp để 
xứng đáng với lòng tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Thực tế hiện 
nay, hoạt động tài chính nói chung trên nhiều mặt còn nhiều bất cập so yêu cầu đặt 
ra; nhận thức về phạm vi hoạt động của tài chính, các nguồn tài chính, hệ thống tài 
chính . . . vẫn chưa được hiểu đầy đủ, đúng với bản chất vốn có . Điều đó đã dẫn 
đến hệ quả là xu hướng bao cấp trong các yêu cầu tài trợ về tài chính,  chưa nhận 
thức đúng mức các nguồn tài chính khác ngoài Ngân sách trong khi nền kinh tế 
nước ta  đang vận hành theo cơ chế thị trường . Điều đó đòi hỏi đội ngũ những 
người làm công tác tài chính cần phải cố gắng nhiều hơn để góp phần chấn chỉnh 
và hoàn thiện hệ thống kế hoạch - ngân sách;  cải tiến phương thức quản lý, tăng 
cường các biện pháp kiểm tra , kiểm soát việc quản lý  và sử dụng các nguồn lực tài 
chính với hiệu quả cao nhất, đặc biệt là nguồn tài chính công mà thực sự là tiền 
thuế của nhân dân.  

 
Việc xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp đã được Đảng, nhà nước chỉ đạo cụ 

thể , Thành phố chúng ta cũng đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước 
đầu. Mỗi cán bộ, viên chức của ngành phải tiếp tục nghiên cứu và hiến kế nhiều 
biện pháp để tham mưu lãnh đạo Thành Phố huy động các nguồn lực tài chính 
trong xã hội ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Đây là một giải pháp căn cơ và cũng 
là sách lược đúng đắn của mọi quốc gia để xây dựng đất nước đạt đến sự phồn 
vinh. 

 
Ngoài ra thành phố với vị trí là trung tâm của khu vực, vấn đề hình thành và 

phát triển một thị trường vốn, thị trường tài chính ở thành phố là một đòi hỏi cấp 
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bách trong những năm tới. Ngành tài chính với chức năng là một cơ quan tham 
mưu kinh tế tổng hợp cũng sẽ vươn lên góp sức mình vào lĩnh vực mới mẻ này. 

 
hào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam, cán 
bộ viên chức ngành tài chính thành phố mãi tự hào về truyền thống vẽ 
vang của ngành mình đồng thời luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm 

nặng nề để tích cực góp phần vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước,  xây 
dựng Thành phố xứng đáng được mang tên Bác Hồ kính yêu, thực hiện lời nhắn 
nhủ của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: “…Trong năm 2000 lịch sử, vì cả nước, vì 
niềm vui và hạnh phúc của chính mình, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi trước và theo 
yêu cầu của thời kỳ mới, sẽ về đích trước”. 
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