TINEI UY THiJ'A ThEN HUE

BANG CQNG SAN VIeT NAM

*

463-CV/TU
V/v qudn trit, IriEn khai chi dao
cña a'Ong chi Tong BI tine Nguyen P/ia Trc'ng
so

Thà'a Thiên Hu4 ngày 21 tháng 9 nàm 2021

KInh gilci: - Các dàng doàn, ban can sij dàng,
- Các dãng bO trrc thueic Tinh ày,
- Ban Thu&ng vp Doàn ThCSHCM tinh.
Ngày 16/8/2021, tai Hi nghj tr%IC tuyên triên khai Chuong trinh hành
dçng cua Mt tran To quoc Viçt Nam va cap to chuc thanh vien th?c hiçn
Ngh quyk Dai hOi XIII càa Dâng, dng ehi TOng BI thu Nguyn Phà Trçng
dà có Bài phát biu rt quan tr9ng (gun kern Bài phát b1eu). D quan ti-jet, tñ&
khai chi dao càa dOng chi TOng Bi thu, Ban Thuäng vi Tinh ày dE nghj eec
däng doàn, ban cén sr dâng, eec dãng bO trçrc thuQe Tinh ày, Ban Thu&ng vij
Doân Thanh niên Cong san HO CM Minh tinh thrc hien mt sO nhiem vp sau:
A

A

•A

P

P

1. TO chUc tuyên truyên, quán triet säu rng và trin khai thvc hien chi
dao cüa dOng chI TOng Bi thu trong h thOng chInh trj, cén b, dãng vien và
nhán d. TiEp tile quán triet, nhn thüc sãu sac v& vai trO, vj tn,
các tng
tam quan trc)ng càa cong tác Mt trn trong t'mh hmnh mOi; dE cao trách nhiem
A
A
A•
cua ca hç thong ehrnh trl doi vrn boat dçng cua Mat tran To quoc McI Nam va
A ,,
cac to chixc chinh t - xa h91 trong eq che Dang lanh dQo, Nha nwot quan ly,
Nhdn dan lam chü".
lap

A

p

A

•

A

A

A•

2. Chi dao các cp ày dâng quan tarn lành dao, chi dao viec xay di-ng và
càng cO khOi dai doàn kM bàn dan tcc và tao diêu ki4n thun lcii, phát huy
vai trà, trách nhi4m càa Mat trn và the tO chüc thành viên trong xây dijng
kh6i di doàn kM toàn dan tOe. Tang cuOng han ntta s1 lãnh dao càa Bang
dOi vó'j cong the Mat trân và eác tO chüc chInE trj - xã hOi, nhAt là cong the
s&p xOp tO tie bO may bàn dam phü hccp, hoat dOng hieu qua, dà the dam
nhn va hoàn thành nhiern trong tinh hmnh rnOi.
yin

3. Quan tarn lãnh dao, chi do, phát buy vai trO nOng cOt cOa Mt trn
TO quOc, the to chãe ehInh trj - xã hi trong thvc hin quyên lam chü cUa
nhân dan; My m?nh hoat dng giám sat, phàn bien xà hOi, gop xây dmg Bang,
chInh quyEn, nhAt là nhUng vn dE lien quan tr?c tip dn quyEn, loi Ich

2
hçip pháp, chInh dáng eüa nguài dan; tao di&u kien d phát buy vai trô
giám sat trvc tip cUa nhân dan và giám sat thông qua Mt trp và cac th chüc
chInh trj - xà hQi. Chi dao chInh quyên dja phucing phôi hap chat che,
nhjp nhàng hon nfta vói Mt trn va cac t chüc chInh trj - xã hCi d tang
cu&ng hieu lye, hieu qua quän 1 Nba nuó'c.
Ban Dan 4n Tinb Uy, the ban, UBKT, Van phàng Tinh Uy giüp Ban
Thu&ng vi1 Tinh ñy theo dOi, don d6e vic thyc hien Cong van nay.

Nciirihân:
- Nhu trén,
- Các ban, TJBKT, VPTU,
- Các ding chi U'VTV Tinh y,
-LtruVPTU.

TIM BAN THU'CING VJ
PRO Bi THU THUONG FRIJC

PHAT HUY TRUYEN THONG P41 POAN KET,
IIUY PQNG SEC M4NH CUA TOAN DAN TQC,
NO LC PHAN MU 111cC H I ;N TIIANG LQI
TOAN DII€N NGHI[ QUYET P411101
TOASN QU(ff?C LAN THGXm CUk PANG
(Phat bzeu cua dong chi Tong Bz tine Nguyen Phu TrQng
tgi Hal nghj M4t frOn Td quJc Vit Nam, ngày 16/8/2021)

Kmnh thu-a Doàn C/ia tjTch Uj5 ban Trung wang Mt iran Td quc Vit Nam,
Thita cdc cu, các bác, cdc an/i; các chj, ca'c qu5 vi,
Thwa toàn the cac a'ông ch4
Horn nay, tOi r& vui mirng duct t&i dv HQi ngh.j cüa M.t trn T qu6c
Viet Narn và the tA ehurc thành viên tri&n khai Cimong trinh hành dng thve
bi!n Nghj quyát Dai hØi d?.i bi&u toãn quc lan thu XIII ciiaDâng. Day là
mt Hpi ngh rat quan trçng, then ra vao thai them rat co y ngbia:Toan Bang,
toàn dan, toân quãn ta dang tIch cic, khfin truong trik khai thvc hi4n the
Nghj quy&t, EAt lun, Quy& djnh quan trQng cUa the HOi nghj Ban Chip
hành Trung uqng Bang; K$' hcp thu nh.t, Qu& hØi khoá XV vüa k&t thikvà
thành cong tot dçp; Chfnh phU cüng vita hcp phiên du ti.ên vài kM th moi,
no l\rc rnài, quy& tam thvc hien thpg iqi Nghj quyM Di hOi XIII eUa Bang.
•h
A
A
A
Ca nuac dang chung sue, dong long, tap trung toan lye de chien dau quyet
li@ vài djch benh Covid-19, dng thai day mnh the boat dQng phát ti4n
kinh t xä hØi, xây dgng, bào v TO quOc và cong the Mi ngoi.
A

Thayn4t1anhdoDãng,Nbànuâcvàvditinhcámcáhhãn,tôixingCti
tOi Doãn ChU tjch U5 ban Tnmg uong M.t trn To qüOcVi Nam, the
cac v dai bieu, cung toan the eac dong ehi tham dy Hgi nghj Rn chao than ai,
Rd thAn hói than tmnh và Rd ehüc mirng nng nhiet nht; elite HOi nghj cüa
chtng ta thãnh cong tOt dçp.
P

A
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-

P

•

A

I
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Thu-a cac v dçn bicu va cac dong c/n,
th(x XIII eta Bang
Chtng ta d&u da bi&, Dai hOi dai biêu toàn quAc
là mt sy kieri ehinh trj trçng d?i.cta Bang ta, nhdn dan ta, dAt nu6e ta Di
hOi da xáe dijnh phuang huOng, nhiêm vy, mve tiêu phãt tri&n tOng quát eta
d&t nuo'c ta khOng eM cho nhthig nam truâc m&t ma cho eà mQt giai doan
tizccng Mi dài Mn näm 2045 - k ni@n 100 nAn thânh 1p NuOc Vi@ Nam
ian
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Dan chü cong hoâ, nay là NuOc Cong hoà xã hOi chü nghia Vit Nam.. Do là:
Phn thu d&n näm 2025: Là nuOc dang phát trik, cO cong nghip theo huOng
hien di, vugt qua mire thu nhp trung binh thAp; dn nm 2030: Là nuOc
dang phát triri, có cong nghiep hien d.i, thu nhp trung binh cao; và d&n nàin
2045: Trâ thành nuác phát tritn, thu thp cao. Di hOi dl tth thành dim hQi
tçt cüa ljch sir, hOi tt uy tin cüa Dãng, thm nhin và khát vçng cüa dan to;
ni&ni tin cüa nhân dan, cO nghia dc biet quan trçng trong qua trInh tip tiic
dAy m@nh toàn dien cOng cuOc d6i mói. Nghj quyát và the van kiGn ciXa Di
s&c l h4n và thvc ti&i, k& tirih ti-I tue, chI và ngt4yn
hQi là sv tang ict
vçng cüa toàn Dàng, toàn dan, toàn qufin ta.
san

D& thVc hien dirge phucing huOng, nhiGm vi, mue tiêu cci ban quan
trong dó. khOng có each nào khác là chñng ta phài phát huy dirge sire mnh
IC
di doan ketIC cua toan dan tçc ket hcrp vm sue m?nh thai d?1 ducxi si lanh dao
ding dk, séng suát cia Dàng; thy manh toãn dien, dMig bO cOng cuØc di
moi, cOng nghip hoá, MOn d.i boa; xây dimg và bào vO v&ng ch&c T6 qu6c,
gift rUng mOi truông boa binh, On djnh.
A

A

,-

R.

IC
IC
Tuy nhien, thu tot da ümg nhan
rn?nh trong bat phat bieu be mc D.t
hQi ang: "Không phãi D4i hOi bá niic là co.i thu xong. Day mài chi là buâc
m& d. Lam dirge hay khOng, co bi&i Nghj quy& thành hien thvc sinh dQng
hay không, cO lam ra cia cM 4t chAt, mang l?.i giàu có cho dAt nuOc và h?nh
phuc cho nhan dan hay khong, do mm la thanh cong thvc te cua Dai hçi.
Cho nen, tip theo thành cOng cia Dai hOi, viec nghiên elm, bce $p, quán
tnt va tri&n khai thvc hiOn Nghj quy& Dai hØi XIII cia Dãng là cong viOc
IC
IC
•
X
-IC
hetsurcajrthiet:va=hrtncng;
p. dirge thvc hiçn mçt each ral..nghiemtuc,
quyt hOt, bài bàn, khoa bce trong suót cã nhiGm k3. 6 day, vai tra, vj fri.
ho.t dØng cia Mt trn T qu& Vi@ Nam và các th chire thành viên là vo
cling quan trc)ng. TOi rAt hoan nghênh và earn on MIt trn T6 quôc ViOt Nani
và the t chfrc thành viên da chi dQng, k4pth&i nghién elm xây dcrng Chucrng
trinh hãnh dng cia t6 chic minh va hOrn nay ph6i hgp th chic HQi nghj
tnin khai Chircing tdnh hành dQng frong toàn h th&g. Day là mOt viOc lñrn
rAt thiät thrc, th hiOn tinh thn quyát Mm cia các dng cM nhim ci th hoá
va sOm dua Nghj quy& D.i hi d?i biAu toàn quc lkn thir XLII cia f)àng vào
cuOc sng.
A

-

.

A

•A

A

.

P

A

P

Vy, ching ta cAn nhn thlrc
s&c và trà läi câu hôi dlt ra là, Mjt
IC
.
A
.,
tr?n To quoc Vit Nam va cac to chuc thanh vien
co vl. tn, vat- tro thu theIC nao
trong giai do?n each mng mói hiOn nay? MIt 1rn T qu6c Vit Nam và the
san

A
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t chüc thârih viên can quán triet mve tiêu, phuong chain hãnh dQng, nhim
vii, giài pháp nhu th nào d gop phn thvc hien thng
các mue lieu,
nhiem vçi xây dung, phát triãn dt nude nhu Nghj quy& Dai hi dai bik toàn
qu6c 1.n thu X[LFcüa Dãng da dE ra?
lcci

các tài lieu và nghe Báo cáo cüaBan ThuOng trxc U'
Qua nghiên
ban Trung ucrng Mat tr?n To quoc Viçt Nam va cac y hen tham lu?n cua cac
A
toA ehue thanh vien cung nhu cua cac da phuong, toi rat hoan nghenh va eq
ban nh.t frI. Tôi cM xin dirge trao di, nhn rnanh Va phãri tIch them mt sá
van de, nong duo'c eac dong clu quan tam nghien cm, tham khao de thong
thatA trong nh@n thuc va hanh dgng.
•A

r

A

-

7

V

V

A•

A

A

.2

,

.2

-

-

Thu-a cac Sqi bzeu, thwa cac dong c/n,

-

p

p

Nhu cháng ta dêu da biêt, a'oàn Jcet là mQt truyên thong và bài hog cue
k5' qu báu cüa dan tØc Vi@ Nam, dirge hun dñc qua hang nghin näm ljeh sü
lam chng nén non, ba
chim lai it
dmg rn.rOc và giü nude: "MØt
han nUi cao"; 'Doãn k&t liii sng, chia rè tM ch&!"... Tü khi ra dbi và trong
su6t qua trinh lanE dao each mng, Dãng ta luôn luôn xác djnh "doàn kIt" là
giá fri ct lOi và "dgi doàn kit toàn dan tç5c" là duäng 16i chin huge, là côi
nguk the thshh, 'dØng lye chü y&i cliki each thng Vit Nam. Do cflng là
tudng xuyên suM và thAt quán trong tu duy l 1* và trong hoat th5ng thyc
•A
,
•
lien eua Chu tch
HoA Chi Mmh, da trci thanh cluen huge each mng cua Dang
Ia, là dng lire to ldn tao nên rthUng thng lgi yang cUa dan tQc Ia. Báe Ha
.1
.4'
.,
A
-. ..
da kha.ng dwh: Loan ket, doan ket, dgz doan ket. Thanh cong. thanh cong
dqi thành công! ". 6 day Mçt fr4n có mOt vj frI và vai trô vô cling quan trçng.
Khong-phãi•-ngu- nhiênmà-ngay--sau khi-Dáng--Cng- sin Viet Nan- ra dM
chin dirge bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban ThuOng vi Trung trang Ding da ra
Chi thj v vi4c thành l.p Hç5i Phdn öl ddng minh, hinh thüe t chfrc S tiên
cUa Mt trin Din tQc th6ng thAt Via Nam, và suM hon 90 näm qua, duói su
lath d4o cua Dang, Mat tran Dan tçc thong that Viçt Nam dia ra sue hoat
dQng, bang mci hin.h thüe Va bien pháp, khai dy tinE thn yêu rnrdc, phil
huy sue m@nh vi di côa khôi dai doãii két din tOe, két hgp vOi sue rnanh eüa
thic
thôi dai, gop sue dim eon thuyn each mng Vi@ Nam vugt qua
ghnh, mci phong ba Mo tip, di tir thng lgi nay dn th&ng lqi khie.
cay

cay

ui

ye

mci

A

A

a

A A

A

Trong thai ky dau tranh gianli dcc 1p dan tçc (1930 - 1945), Mat tran
dã dng viên, tä chüe, $p hgp mci tng ldp than dan doàn kM, vling len
Tng khôi nghia Cich mng Thing T nàm 1945 thành công, giành doe lap
dan tØc, lap nén Nba nude Via Nam Dan chit cong boa - Nba nude dan chit
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nit dan du tiên a Dông Nam A. Buó'c vào cuOc kháng chin.tnrông.k
A
A
chong
thçrc dan Phap xam hrccc, Mat tr?n da doan ket cac tang lap than dan
yêu nuOc, l.y lien ininh cong than - nông dan - trI thiic lam nEn tang, kát hap
tinh thn yêu nu&c chân chInE vói tinh thn quôc tê vô san trong sang, .$p
hop duqc sue mnh to lân cüa toãn d, thra cuØc kháng chi&n, kiEn quc cila
,•
A
A
,
dan tçc ta di den
thang
lçri hoan toan. Trong thai ky khang cinen chong My
xám lucre, a miEb B&c, Mt fr4n Td quO'c Vit Nam da doân kát rOng räi cáo
giai cAp, các tang lép, eác dáng phái, cáo dãntØc, cáo ton giáo, cáo nhân Si, fri
thüc y&inuOc vàti&i bO, dQng viên mci lvc hrçrng cUatoân dan V5c d xây
drng mien Bac xa h91 chu nghrn tra thanh hau phucrng Ion cho tien tuyen ion
mi&n Nam. C) mMn Nam, ngày 20/12/1960, Mat iran Dan t(5c gidi phóng
A
mien Nam Viçt Nain ra dcn, cong ho Chuong tnnh bath dçng 10 diem nham
A
• A
danh do cheA dq dcc taj Ngo DinE Diçm Va tay sai cua de quoc My, xay dung
mt mien Nam Vit Nam d9c lap, dan chu, boa but, trung lap, tien toi hoa
bmnh, th6ng nhkt T6 qu6c. Ngày 20/01/1968, Lien minh các Ltrc lwçmg Dan
1ç5c Dan chili vii Hoii binh Vi@ Nam iai duçic thành 13p vth quy mO Ion han d
t3p hap, doân k& rQng rãi hon n?a the tng lOp nhân dan mien Nam, thrc
hiçn nhiçm vi chong My, am nuac. Vai sv lath dao tai tmh, sang suot, khon
khéo qUa Bang, dual ngçn c& hiu 1aju dQâp kEt cUa M.t trn, cá dan tOe dL
•A
A
•
A
dong long, doe
sue,
don
lye, ra quan thyc hiçn tong lien cong va noi day mua
xuãn 1975, lam nên Chin djch H CM Minh ljch sfr, giãi phOng boãn toãn
mi&n Nam, thong thAt dAt nithc và din cá mróc di len thU nghia xa bØi.
A

P

•

A

A

A

P

A

A

A

A

•

•

A

A

A

A

A

•A

A

A

•A

A

A

A

A

A

A

•AA

A

•A

A

A

Trong cong cuQc dii mOi, xây dgng va báo ye TO quOc, Mt trn TO
quOc va các tO chirc thành viên có vai trô ngày cãng quan trçng vOi nhiêu
hotdQngphongpht;1ffik1c;gópphnrticltcyc cfng:cO,-rnâ.-ringvkphat.
buy khOi dai doàn kM toãn dan, tang cuàng sy dAng tht4n trong xã hi, chãm
lo dài sOng nhán dan; dng viên nit dan phát huy tinh th&n näng dØng, sang
tao, hang Mi tham gia các phong trào thi dua yéu nuOc; tham gia xây drng
Dáng, chfnh quy&n, ma rØng quan h hfru nghi giüa nhãn dan Viet Nam vài
A
than dan cac nuac tren the gio'i.
A

A

P

A

Mt trn TO quOc và các tO chüc thành viên dà chü trgng dOi mái nQi
dung, phucxng thfrc hoat dQng, triOn khai sâu rØng và nâng cao chAt 1ucng các
phong trào thi dua yêu. nuOc, các cuQc van dng, thu hut dOng dâo doân viên,
hCi viên và .các tang lOp than dan phát huy tinh than thi dua sang tao và huy
dng các nguOn lyc trong xã hti, tham gia thyc hien thng igi eác mi1c tiêu,
xây dung, phat then dat nuâc và báo ye TO quOc Mat fran TO quOc
da phoi hap chat che vai eac to chuc trong h thong chmh i tuyen truyen,
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vn dQng, tp hcip rQng rãi các tang lOp nhân dan, to sir thng n}it và dng
thun cao trong xã hOi; tIch ccc tham gia xây drng phip1ut, gop dáj voi
các dr thão VAn kien, tham gia chun bj và tA ehirc di hôi dláng bô cac cp
và Di hQi d.i bi&u toàn quc cüa Bang; h&n nghj vài fThng va Nlià nuot
nhiêu ni dung quan trçng, gop phãn hoach djnh duàng loi, chü tnrccng,chInh
sách cüã. Dãng và pháp Iu3t cüa Nhà ni.rOc; cO nhiêu cô gAng, no icc dOi moi
A
,. ,
va da dng hoa cac hinh thixc tp hccp than dan, day manh thvc bath dan
chu
a ca s&, thcc hiGn giám sat vâ pbS bin xà hOi, tham gia phàng, ch&ig tharn
nhfing, tiêu cijc, gOp ph&n xây drng Bang và h th6ng chfnh frj ngày càng
trong sach, rfrng math.
F P

F

-

A

A

D.c M, thai gian gán day, M.t trn và the to churc thành viên dà thirc
hin tot quyen va frach nhiçm cua minh, tham gia tich crc vao cong tac toA
chüc, vn dng nhân dan thcc hien thAng lçri cuQc bâu S dai biêu QuOc hôi
khoa XVva bau cu 4i bieu Hçi dong than dan cac cap nhiçrn ky 2021 2026. Khi dai djch Covid-19 xy ra, lay lan, büng phát & nixóc tâ, Mt Iran Tè
qu6c Vi@ Nam và các t6 chfrc thành viên da chU dOng; sahg tao, phát huy vai
trô nông c6t, phi hap vOi các ccx quan thà nuOc ra lôi kêu gci, tuyên truy&n,
vn dng, phát huy sue manh dai doàn kt toàn den tc, khcxi dày tinh thAn
tuang than, tirang ái trong nhãn dan, gOp cOng, gOp su1re, gop tiAn üng hO
tuyn dAu phông, chng djeh, b sung nguèin kirih phI ct Chinh phü mua
vâc-xin phOng djch, gop phn ngAn chn, kim ch si gia tAng va dy liii dai
djch Covid-19.
•A.

F

•

•A

•

A

A

A

I

V

A

A

Thwa các vi dgi biu, thwa các a'dng c/il,
Qnrnrditiircüa D4 hQi XIUv.:phátJmydân chñ xA hQi chiinhia, xây
dçmg va phat huy sisc math khoi dai doan ket toan dan tçc nra kethua wa
b sung, phát trMn nhftng quan dim ma Bang ta dà xây thjng trong ut qua
trinh iAmb dao each mng, trong dO có nhi&u di&m mOi quan trng.Mpc tiêu tng quãt càa VAn kien khAng djnh: "Cüng c, tang cuäng
ni&m tin cUa aliân dan di vOi Bang, Nhà nuOc, ch dO xã hØi chU nghia; khcii
d3y khát vpng phát trin dt rnrâc phn vinh, hanh phüc, phát huy 9 clii và
süc math di doAn kt toãn dan tOe kk hap vâi sue manh thôi dai...". Van
kin Bai hOi Xffl cüa Bang dA mOt ln nUa khkg djnh và bã sung nOi dung,
phuccng chain: "d&n bi&, dthi bàn, dan lam, dan hAm tra, dan giám sat, dan
thp hu&ng"; xác djnh rö han vai trà "Dâng lank dQo, N/ia nzthc qudn l5, Mat
trn Td quó'c và các td ch&c chInh frj - xã hç3i lam nông ct d nhán dan lam
chit". Bang và Nhà nuâe dA ra throng led, chü tri.rang, chInh sách, pháp 1u.t
tao nAn tang chinh trj, pháp 19, tOn trgng, bào dam, bào v quy&n lam chü cüa

6
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A

•

A

A

nhan dan; khang dinh vai tro chu the, v fri trung tam cua than dan trong
thy di.mg và
toànb6 qua trinh xây dung, phát trin Va bào vG T quc.
phat buy sue m?nh cua khoi d?i doan ket toan dan tyc phai luon luon dat ducn
s lath dao eña Dãng. Sr lath dao eü3 Dâng là hgçn eä quy tçi sire rn@nh dai
doS kãt toân dthi toe, ph.n thu vi mQt nuó'e Viet Nam "dan giàu, nuâc
manh, dan chit, cong bang, van miab'. Van kin Dai hQi cling áã chi trách
nhjém và vai tro neu gi.rong cita cáo ep u dãng trong vi4c xây dmg và eitng
c khi dai doãn k&, nhn m4nh: "Sii doS kät, nh& trI trong Dáng là diu
kiGn tiên quy&t d& Dàng thgc sr xirng déng là hat than doS két cita cà dan
tOe, cUa toàn xä hi". Nêu it yêu cu: "Cp u5', tA ehfre dãng, cáo tã chire
trong h thng ehfrih hf, dØi ngfi dãng viên, cén bO, cOng chUc, viên ch(rc
phâinu guong thvc hành dan chit, tuán thit pháp lu$t, d cao dao dire xa hci"
trong thvc hànli dan chit, trong thve hien cáo nhi4m vi ehInh trj. Ding thai
'Xir 19 k.jp thai, nghiém minh nhftng tã chire, eá nhânlçri dmg dan chit, gay
m&t n djnh chmnh fri, - xã hOi hole vi phm dan chit,
ri nQi bO,
phuccng hai den quyen lam thu eua nhan dan.
•

ft

Viec

it

lam

iam

A

A

A1

-

Ciing vâi phát buy dan chit xà hQi chit nghia, viec tAng cuông thu tranh
phông, chng tham nhUng, tiêu ere cüng duge Dàng ta xác djnh là ccc sO d
tao sr dàng thi4n xã hOi; sir dng thun gifra Nba nuOc và nhân dan, qua do
tang euang khoi di doan : et toan dan tçc. Van kiçn Dai hçn XIII eua Dang
dà kh&ng djnh phài 'du tranh ngän ehn, thy liti tham nhfing, tiêu erc, vOl
quyet tam chmh frj cao han bath dçng m?nh me, tnçt de han, hiçu qua han,
dng thai ttgJ1 phông, chng tham nhfing, tiêu crc vOl xây dirng, ehinh Mn
Dãng, xäy drng citng c&hG thng ehinh hf trong sach vftng manh, citng eê'
khM dal doàn kM than dan tOc".
A

A

•

A

-

•A A

•A

9

ft

Van kin Dai hi con d& ra yêu :C11 11dM mOi t chirc bQ may", nØi dung
và phucrng thfre hoat dQng, xây drng dQi ngli can bQ Mt trn T6 qu6e và eác
t chuxe chInh trf - xa hQi dir manh ngang tAm vOl yêu eâu nhiem
dIe biGt
là dØi ngü can bO cci sO, dfa bàn dan cu; sung vào
Men euØc 4n
dng lan, trung tam cita MIt trn: "Toàn dan doS kt xây diyng nOng thôn
mm, do thT van minh ; deX ra nhiçm vii Xay dtrng theA trin long dan, pbat huy
sire m@nh doS kãt, Mng thun eira nhãn dan trong và ngoài nirOc d& thy
drng và bào v4 To qulOc"...
vii,

van

I"

A

•

-

•

'I

'A

7

A

A

A

Thu"a các vi dcii biê'u, thwa các dng chI,

Trong nh&ng nãm tói, tinh Hnh th giOi së ti&p tpc cOn có nhftng dik
bin phire tap.
bmnh, hqp tác
pbát trin vn là xu th lOn, song dang
ding tnrOc nhiu trO ngai, khó khAn; c?nh tranh chin luqc gifta cáo nuOc
Hoa

va
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iOn, xung dQt cic bO tip
din ra duOi nhi&u hinh th(ic, phüc tap và quyt
liGt han, Mm gia tang rñi ro di vOi môi trithng kinh t, chmnh In, an niith
( A
•A
•Z •A
, -A
quoc te. Di dch Covid-19 tiep
tvc dien bien phuc tap, kho hem soat, tac
dØng lieu c?c, kéo dài dn kinh t th gi&i, khu \Rre, trong do có rnrOc ti O
trong nithc, chñng ta dang ti&p tic day math toàn diem, dng bQ cong cuQc
dèi mOi; tAng cu&ng xây dgng, chinh dn f)ãng và h thong chIrih Id trong
sch, vUng math; phát huy dan thU và sUe math 4i doân kãt toãn dan tOe;
,
A
•
A
• A
A
A
phat frwn kinh te nhanh, ben vimg, nang cao dm song vat chat,
bnh than eua
' A
than dan; gi vung on dwh chinh tq - xa hçi; tang cuang hoat dçng doi
ngoi; gi vftng moi tnthng hoàhinh, bão vevftngchedoe i chUui&n
quoc gia; phan dau den giva the ky XXI, nuac ta Ira thanh nuuc phat then
theo djnh huóng fl hQi chU nghia. Tuy nhiên, thông ta cQng g.p không It kM
A
khan, thach thuc, that latac dçng cua suy thoai kmh te, tar chmh, nhung tieu
cue và té nan xà hOi, van dê bàn ye chU quyên Men, dào... Mm ành huthig
nhtdjnh d&n tu tu&ng vàd&i sing các t&ng
nhân dan.
tçic

A

A

A

A

A

A. -•

.

P

A

P

A

A

'--

P

-

A

lop

TruOc yêu câu cUa sr nghip di mài, cong nghip hoá, hien da.i hoá,
drng bàn ye dt nuOc theo tinh th.ncUa Cwo'ng ftnh chInh trj, cáo vAn
kiçn quan trçng khac ma Dai hQl XIII cua Pang vua quyet drnh dang dat ra
cho toàn Dáng, toãn dan và loAn quân Ia nhftng nhim vi nng n nlnrng rt
yang. Do dO dài hôi thông Ia phài cO quy& tam cao han nfta, no i?c iOn han
nUa, doAn kàt thAng nht cl4t che han nfta d phn dâu thvc hi@n th&ig igi
Ngh4 quyet Dai hçi ian. thu XIII cua Dang. Vai vaj. tro la to chuv ä'qi diçn cua
nhdn dán, là rnç5t b3 ph4n cu thành quan trQng trong h thJng chInh trj nwác
ta, Mit trn T6 quc Vi@ Nam và cáo th chUc thAnh viên cn lAm tht han nüa
vai tro là nông bt chinh trj, cO tráôh nhiem yang trong xây dijng khi dai
doAn kh toAn dan tQc, tap hqp, vn dQng than dan dAy math cáo phong trào
thi dua yêu nuOc, thvc hAnh dan bhU, xây dmg ding thun xà hQi d& gop
phãn thirc hien thAng içri cáo mvc tiêu chinh trj cila dAt niiOc trong giai don
mói. £)áng lãnh dçzo, N/ia nzthc quán 135, Nhdn dan lain chit phãi là ba than
hEng vOng chEc cUa sr nghip xây drng và bàn vG dAt nuOc ta, T que ta

xay

va

t

A

•

A

1

A

ye

a

ye

P.

•

A

A

P A

-

A

P

.

A

Vai tmh than do, toi xin de nghi. Mat trn To quoc Viçt Nam va cac to
A
A
chuc thanh vien can tiep tvc tong ket, due nut kinh nghiem, dao sau nghien
c&i, d na cáo giài pháp mOi di vOi mOt s yêu cn, rthiem vu ca bàn sau:
A

A

A

F

•

A

A

A

M5t 14 ti4 tyc tang cvr&ng xáy dy-iig và citng c6 vüng chc khái dci
d'oàn kIt toàn dan t$c, phát huy tinh thdn sang tgo cita các tdng lop nhdn dan
trong xdy ckcng và báo vö T quOc.
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TnrOc hat, c.n tiEp We nhn thüc va quán trit sâu sc quan dim ehi
dao: Cáeh mng là si1 nghip elm nhân dan, do nháu. dan, vi nhân dan, va
chInh than dan là ngu?ri lam nén nhUng th&ng lçci to iOn, có 9 nghia ijeh sIr.
C1TCI tjch H ChI Minh áã d%y: "Dqi doàn kit dan tç5c khóng chi là myc tiêu,
nhifr vy hang ddu cüa Dáng ma con là mnyc tiêu, nh1çm vy hang dáu cña cá
dali tc". Do. dlO, mØt trong nhftng nhiem vij bao tri'im, quan trçng hang du
elm Mt tr.n• T qu6c là ti&p tiie xây dmg và tang cu&ng cling ec kb& dai
doãn két toân dan, t3p hqp rQng rai mçi t.ng lOp nhan dan, baa dam sth6ng
nhat cao ye nhn thuc, tu Wang va bait dgng, hen dinh mvc tieu dcc 1p dan
tØe va chIt nghia xä hQi, kiên quyãt, kiên tn baa ye, gift vftng dØc lap, chIt
quy&n quc gia, gift vCtng n djnh chinh frj - xà hOi, xây drng dt rnrOc ngày
càng giàu m?nh, van minh, nhân dan c6 cuQc sng m no, bait phuic.
Mt t4n và cáo t6 chItv thành viên phái lam Mt han Ma cong the tuyên
truy&n, giáo diic, In dlQng nhân dan hiu dÀy dIt và thire Men Mt du&ng 1i,
chIt tnrang, ehInh sách elm Bang, pháp h4t elm Nba nuOc. Mt th3n phái là
ht nhân trong cong the baa ye n&n tang tu Wang cIta Bang, trong phàng,
,
A
A
U
,
chong
am muu, ho.t dgng
dien then hoa binh cua
eac the ive thu djch; hen
quy&t u tranh bác ba cáo quan di&m sai trai, pbS dng, ca hQi chinh trj.
Tang cuong tuyen truyen sau rçng de các tang lop nhan dan nhçin .thuc sau
s&c am mini thâm dQe elm cáo the lye thà djeh xuyên tao lich sIr, xuyên tao
quan di&m, duàng 16i, chinh sách eUa Bang, pháp 1ut elm Nba ntrOt.v& dan
the, ton giao nhm chia rë, phá hoai khái di doS k& dan tQe.
Hal là, phát huy sz2c tnqnh sting tgo to Mn cña ctic tdng lOp n/gin dan,
doàn viên, hi vien gop phdn thgc hin thng 10 cthc myc tiêu phát trin kin/i
tE,..xã hkcáadd't nzthc.
D6ng lye và ngun lye phát trMn quan trçng elm d.t nuOc là khcxi dy
mnh me tinh thn yêu nuOc, 9 cM ty cuàng, sIre m?nh d.i doS kM toàn dan
te và khát vçng phát trik dt nuOc phn vinh, h?nh phUc. Muán lam dUgc
nhu 4y, Mt trn To quOc c&n thye Men tOt hcrn nUa vai trô nàng cOt trong
vice chIt td hi4p thucxng, phOi hap voi cáo tO ehIre thãnh viên và cáo cp
ebInh quy&n dTQng viên, phát buy tOt ban nfta vai tra doàn kOt cáo giai tAng,
neu eao vai tro cua cac ea than tieu bieu trong cac giai dong baa, eac dan tçc,
tOn giáo, nguôi Viet Nam dnh cu ii nuOc ngoài. Quan tam dn tam tu,
nguy4n vçng va lcii Ich thiêt thrc elm m6i tang lop nhân dan, to mci diu
kiên thun loi và In dng, iôi cuOn d& than dan tham gia rnmnh me vào các
phong ttào thi dna, cáo cuOc vn dng do Mjt trn và cáo to chIrc thãnh viên
phát dQng; pbát buy mci nguOn lye, khà näng sang to, dOng gOp tIeb eye vào
511 nghip chung elm dAt nuOc.
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Chü trçng phát frin giai ca'p cong nhdn eã ye so Iucing và eht IUong;
nâng eao bàn lThh chIrth trj, trInh dQ h9e vn, chuyên môn, ky nàng iigli&
nghip, tác phong cOng nghip, k5 lust lao dng thich 1mg vâi cUOc Cách
mngcông nghiep l.n thu tir. Phát huy 'ai trô chüth cüa ndng dan trong
qua tnnh pint trien nong nghiçp, phat trien kmh te nong thou, xay dng nong
thôn mâi, Xây dgng ?45i ngQ fri th&c ngày câng Ion m?nh, có cht luang cao,
-A
A
,.
,
dap img yeu cau phat tnen dat
nuuc trong tmh hmh mm.
Phat
trien dQz ngu
doanh n/ian ngày càng Ian manh
só hrcrng và ch.t hxçrng, eó tinh thn cng
hián cho dan tØc, eó chukn mve van hoá, dao due tik bO và trInh dØ quàn ti-j,
kinh doanh giOi. Tang cuàng giáo dye th4 h ire
lu&ng each mng, dao
due, li song van hoá, nãng cab lông yêu nuOc, tr hào, tg ton dan toe, nuOi
throng holi bão, khát vçng won len, tao dng lye trong hçc t9p; lao dOng
A. , •A ,
sang tao, khm nghiçp,
ngh.içp;to nci dieukiçn de phattrien lanh m?nh,
toan diçn, hai hoa ca ye tn tu; the chat Va gia fr tham my. Nang cao chat
h.rqng ngun n/ian lvc nü- dáp 1mg yêu c&u phát trin bn vftng & nuàc. Phát
huy tmnh tIch eve chinh fr - hOi cüa qcu chiln bin/i, can bØ cOng an hint frI
trong Kay dyng bâo v Dáng, Nba nuOc, nhfin dan và eh dO
hØi thU
nghia. Phat buy frituç, kinh nghiçm song, lao dçng, hpc tap eua ngu-m cao
turn trong xa hçi, cçng dong va gia dmh.
r

r

A

va

ye l

•A

t

A

.

•A

.

•A

•A

lap

xa

va

-

F

F

xa

A

A

A

A

I

Bàn dam the dan tØc binhd&ng, doàn kk, ton trong, giUp nhau ding
pint trien. Chu trçng tmh d?c thu cua Ping vung dong hew dan tQc thjeu so
troñg hoch djnh và th chlre thye hiGn ehuinh sáeh dfin tØc. Chkg ti tuàng k$'
thj dan tQc, dam tOe eye doan, dfin tQc hp hôi; nghiêm ti-i moi am mun, hành
dng chia rë, phá hoai kh& d@i doàn k& toàn dan tOe. Ti&p tyc van dông,
doànicát, tp-hqp các td chik tOh giáo, ch&c sac, tin dá s6ng "tM dOi dçp
dao", dóng gop tIch eye cho cong cuOc xây drng và bào
T quOc. Phát
huy nhthig giá trj van hoá, dao due tM dçp và eác ngun lye cUa the ton giáo
cho sir nghiGp phát triên dAt nuOc. H try d& ngw&i Vi@ Nam nwóv ngoài có
dja vj pháp l vftng eh&e, phát tri&n kinh t và. dOi sOng, hol nh3p vài xã hQi
nuOc so t4i; nâng cao bieu qua cong tác Mo hQ cong dan; gift gIn bàn s&e
hoá dan tQe, nâng cao lông tçr Mo, ty trng, tr tOn dan tQc; dng viên dhng
bào huóng v dAt nuO'e, dong gop tich eye cho sy nghip xay dyng và bàn v
To quOc.
ye

a

van

Hi4n nay, tmnh birth di djch Covid-19 vn dang din bin rAt phuxc tap,
lan rAt nhanh,gây Mn hai Ian sire khoè vàtinh mang eUa nguäi
the do
dan, ành huOng nghiêm trçng dEn kinh tE - xà hOi Va mci mat eUa dài song.
Vói tinh thn "chOng dich thu chOng gic", bàn vG sire khoê, tInh mang eUa
lay

ye
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A

A

F

-

A•

A A

A

than dan la tren het, trucic het, tol de ngh Mat tran .To quoc va cac to chiic
thành viên ding Sri th các tng lOp nhfin dñn ciTing dng lông nht trI cao
riMt tham gia phông, ch6ng djch y&i tinh thn: Cháng ta dd c gang càng cd
gng hon nihi; dci doàn kit càng doàn kIt hon nz?a; dci .quylt Mm càng quyit
tam cao, hon nfra; toãn dan tQc muon nguôi nhu mQt, dOng lông ciTing Dãng,
các ngành tIm mci each quy&t ngàn chn, dy liTti bng
Chinh phü, các
duçic, không d djch Ian rQng, bang phát Irong cong ding, Mo ye sue khoê,
tInh mng va chàm lo tót nht cho dM skg cUa nhthi d.
A

A

cap,

Ba là, Mt fr4n rd quJc Vi@ Nam và các td chá'c thành viên cdn phát
hwy mgnh hon nü-cz vai in) tiên phong trong viec báo dam quyhi lam chü cña
nhdn dan; tham gia xáy 4mg Dáng và Nhà nzthc ngày càng virngmgnh.
A.
A
De xay dung vaphat huy sue math cua khoi d doan ket toan dan tçc
thI cn phm thuc bath va phát buy rOng it d chu xã hôi thu nghia, quyk
lam chu cua nhan dan. Thai thvc hin dung dan, hiçu qua dan chu trtc tiep,
dan cliii dgi dien, Sc biGt là dan cliii a cc sá; lam tt, có hiu qua phuo'ng
chain: "dan but, dan bàn, dan lam, dan Sm Ira, dan giám sat, dan thy
hu'ong . Mt trn To quoc va cac to chuc chinh i - xa hçi can phat huy, lam
t& vai lrô lam nông céit d& nhân dãnlàmchii.
A A

P

,

¶

F

A A

Mt trn T6 quc Vi@Nam c.n lam Mt ban nfta vai trô giám sat và
phan b,çn xa hçn theo tmh than Then phap nam 2013, Luat Mat fran To quoc
cu&ng giám sat d tao
via ANan và the quy djnh ciiaA Bang, NM nuOc. Tang
•A
A
nhat fri cao, on thnh xa hçi, phat then loan diçn va ben vtmg
sr dong
•A
A
A
A
dat nuac. Mat fran To quoc phai tiep tvc lam tot vai fro chu fri h19p thuong,
phi hap gffi&cac tôchuic thãnh viêu trong viêcihjrc biêwgiámsátva phan
bien xa h6i; phát huy t6i da frI tu ciia các nba khoa hpc, nMng chuyên gia
giàu kixt nghiem tham gia xây dvng pháp 14t, phãn bien, dóng gop
hoàn thieri khâu dt phá ye S cM phát trien dat nuOc, the ché phát hwy
manh me quy&n lam cliii ciia than dan, the cliii truang, chinh sácb ciia Bang,
Nba nuót và ciia cp us', chinh quyEn các dja phuong, nht là nhüng v.n dE
quc k dan sinh, lien quan tnjc tip dn quyk và lçri Ich hqp pháp ciia quAn
cling n1ân dan.
A

A F

-

A

F

•A

thurni 1

A

A

•

'A

TiEp tklc chU th)ng than gia sâu ban, toàn diGn, lieu qua ban va dng
yiên than dan tIch circ tham gia vâo cOng the du tranh phang, chng than
nhiing, lieu cijc, thvc bath ti&t kiem, ch6ng lang phi. Phát buy vai trô tIch cue
trong tham gia kim soát quy&n lye, giám sat dã quàn l xa hOi cOng khai,
minh bach. Ph6i hgp d xut, xây dmng các cc ch, phuang thüc phii bqp
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phán ánh tOi cAp u, chinh quyn và trvc tip dAu tranh phông, chárig quan
lieu, tham nhüng, lang phi & ngay t3i mi dja bàn dan cut, ca quan, don vj.
PIIi lam tat hon vai trô t.p hcip, thng nghe kin than dan d phãn
anh vOi the co quan Dàng và Nhà nuóc a trung ucxng cüng nhu bac ctja
phirong. ChU dng ph6i hqp vói chfnh quy&n the cAp giâi quyt có hieu qua
nhung van de xa h9i bue xuc ngay tai ca so, gop phan bao dam quyen va Iqi
L
ich hcrp phap, chinh dang cua nhan dan. Luon doi thoar, lang
nghe, hçc hor,
ti&p thu kin, giâi quyát khó khân, vu&ng m&e và. yêu c&u chinh dáng cüa
than dan; tin dan và ton trpng dan.
A

A•

F

F

t

F

I

A

A

t

A

A•

Bn là v cong tác thy dyng n(31 bç3, Mç! ti4n rá quJc Viêt Nam và
các td ch&c thành viên cn d4p 4w hoàn thien cc che kin toàn, ddi mó'i tá
chzc, nç51 dung; phwcng th&c hogt dang, dáp üng yéu cdu nhiem vy trong
giai dogn mtfi.
Di mâi t chüe bØ may, nQi dung và phucmg thirc hoat dOng, nâng cao
trá.ch nhiem Va chat luçing cUa di. hgü. can bQ M.t trn ià qu6e và the to
chixc chinh frj - xã hi, htràng mflh v ca sä, dja bàn dan cm sâu sat vói dan,
tht sr thiát thirc, hi4u qua nhu clii db cüa Chü tch H CM Mirth ti D.i hØi
th6ng nhAt Vi@ Minh - Lien Via (nani. 1951): "Hog! dOng cña Mat Iran nen
nh,n vào them chInh dtránh khoz vzêc gi cüng lam, nhu-ng It vrêc Thm chu
dao . Tang cuong var tro nong cot chinh trj, trach nhiçm cua M.t trn To
quôc,các t6 ehüc ch.Inh trj- xähi trong xây d%rng kh.ái d?i doàn két toàn dan
toe, t.p h, vn dçng nhan 4an day rnnh eac phong trao thi dna yeu rnrac,
dAy m?nh cuØc vn dQng "Than dan doàn kit thy c4mg nOng thOn m&i', dO thj
vrvnrnnh ; thlTchanhdaa chu,iang cucxng dong thun xa hQi. Time hien= tot
vai trb giám sat, phãn bin. xa hQi, Si dien Mo v uy&i va 1$ ich hcxp pháp,
chinh dáng cüa doàn viên hQi viên, tich cic tham gia xây drng Dãng, Nba
rnthc, tAng cutng aai ngoi rihãn dan. Xây dng .th trn lông dan, phát huy
sfrc mnh doàn kãt, dng thun cña than d5fl trong và ngoài nuàc d& xây
dirng và Mo v T qu6c. Coi tr9ng vic nhân rQng cac din hinh tat, phé
phén nhQng vic lam chua tat, kh&c phvc b4rth hinh thüc.
Mun th, phâi kip th&i d xuAt, tháo gü nhüng kho khAn, vuOng mAc,
bAt cap v& th ch&; rnô hinh th chüc, ca chê hot dOng và nãn cao hiu lvc,
hieu qua hoat dQng cüa Mat tm và eác th chüc doàn th. Phát huy hiu qua
vai trO chU fri hiep thucxng cüa Mt trn trong ph& hccp thang nhtt hành dQng
vai cac t chüc thânh viên. Mt trn và cáe t chüc thành \'iên cn chñ trçng
viec phi hap vài chinh quyn bang the quy ch&, chuong trinh, k hoch cii
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th d thvc sr tao nén sire math cüa cà hG thng chinh trj thrc hiên nhim vv
chung. Tang cu&ng chuy&i di s6, frng dpng cong ngh thông tin trong boat
dng, tuyên truy&n, van dng, nm bat tInh hmnh doàn viêñ, hQi viên và các
nhân dam dãp irng yêu cu trong giai don mOn. Tap trung nâng cao
tng
bQ M trn và domn th cO tam
ch.t luçing, dào tao, bM duthig d6i ngü
huyát, trách nhim, hat lông vi cOng viec, khOng ngimg dhi mOni tt.r.duy, sang
tao, có b 11th, den nghi', dam lam; darn cMu trách nhiem, dém duccng d&u
voi khO khAn, thir thách vi sçr phát tri&i chung cüa dAt nuOnc; dc biet là dQi
ngU can bO hoat dng chuyên trách Ci các cp phãi that sv say me vOni cOng
viêe, ra sfrc bce tp, rem luyn, nâng cao trmnh dO hi&u bi& v& ác mat, thu&ng
xuyêñ nêu guang, phài trOn thành nhftng tm girong sang da dan mEn, dan
thuring, dan ton trpng va than dan ducic thu. Tap hcip, phat huy toi da vai
trô, sg dóng gop cña cáo nhà khoa bce, các chuyên gia, các ca nhân tiêu bi&u
trong cac t&ng iCip than dan, trong cáo dan tQc, cáo ton giáo và nguài Viet
Nam Ci rnrOnc ngoài.
lop

can

Nám là, lEAp tyc ddi mài và tang cz&nig sr lan/i dqocüa Dâng sgphô'i
hap cüa các cc quan n/ia nwó'c, các tc ch&c có lien quan v&i hoqt a'(3ng cüa
Mt wan.
Xay drng khoi di doan ketA toan dan tçc Ia itcrn.vii cua toan Bang,
toân dan, do do phai tz41vtuc d8 mm manh me' phuung thzk lan/i dao cüa
Dang doi voi Mat tr?n To quoc va cac to chuc tha.nh vien. Bang ta vita la
ngw&i lan/i dqo, vIta là than/i viên cña Mçt Iran; Bang lanh. d4o M tram
thông qua viGc phát buy vai trô thânh vién cUa Mt tram ch& khong dth'ig
ngoài, di2ng trén da lãnh dao Mt tram. Chü tjch H CbS MinE dä chi db:
dôi Mi MCt Iran thIt-a nhn quyn lành dçzo dfurminh, và
"Dthng khóng
phái to ra là m(31 b5 ph4n trung thành nhd't, hoqi dç3ng n/ia?: và chdn thcc
nhdt. C/il trong ddu b-an/i và cong tác hang ngay, k/i qudn cháng rang rJi
I/ira n/an chin/i sdch dñng dn và náng 4cc lan/i Sqo ctha Ddng. thI Dáng
mái giành dwçrc a'ja vj lan/i dqo Il
A

A

A

•A

'

i/ia

Vy các cu quan Trung ucing, mi c&p us', chinh qu4n c&n phài lam gi
dã thvc hiên dho bng dirge mpc tiêu xây dmg và eüng cô vCtng chàc kMi
dai doan k& toãn dan tOe theo Nghi quytt Di hOi XIII cUa chtng ta da d ra?
- Tnthc Mt, m6i cp u, chInE quyn, can hO, dàng iên phài tip tpc
quán triêt, than thuie sâu s&c v& vai trO, vj trI, tam quan trçng cña cOng tác
M tram trong tinE binh mOni; dE cao trách nhiem cOa cá h thng chmnh irj d&
voi hoat dØng cüa Mt tram Tè quc, cáo t chirc cbinh frj - xä hOi trong cci
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AUth hzthc quán 55, N/ian dan Thm chü". Nang cao thüc
trách nhiGm cUa can bQ, cong chüc, viên chüc Nhà nuàc v thiic hành phong
each dan vn theo tm guccng, d4o due cUa Chü tjcb H ChI MinJv "Trong
dan, gdn dan, hiit dan, hQc dan và có trách nhifr vó'idan"; "Nghe dan nói,
nái dan hié!zA lain dan tin", thc sir vi nhân dan, phc igi Ich cüa nhân dan.
Phài th.t sij Sm sâu lôi dy cüa Bác H: "Lam cong bc cña Dan", "lam
II TI '
day tcr ühan dan chu khong phai lam quan nhan dan,
dung len m.t lam
quari cách mng"; không phài tnrOc mt Dan cit viát len fran hai chU "CQng
san" ma ngis&i ta n sq. Mu6n vn diØng nhãn dan thI tnrOc hat m& cong
chite, dáng viên phái thuc sr guong man chLp hành duông Mi, chü truccng
cüa Dãng, chfnh sách và pháp lust cüa Nba rnrâc, di thu hu&ng itng cáo
phong trào thi dua, cáo cuQc In dQng do Mt tr và cáo doS S phát dQng;
thông qua hofl dQng ôCia Mt trn và doàn S da Mn vói nhãn dan, chüng ta
can xem dó là ccc hi d& gk d, sat dk, hi&u dan, tOn trçing và Mhg ngh
kiEn cüa nhãn dan; kiAm nghim xem cáo clii thxccng cüa Dâng, chfnh sách
cüa Nhà nuOc có d&n duqc vói nhân dan hay khOng, có thun lông dan hay
thông? Dng cM nào thô a vói ho.t dng càa Mt trn, doS th thi cling
dng ngliia v&i xa r&i qu&n chñng nhãn dan. Tuy nhiên, noi rihu S khOng có
nghia là luy dan, tiap xác vâi dam mØt each hmnh th&c, càng khOng "theo
duôi" quan chñng.
cM "Dâng Mn/i dgo,

yin

A

A

F

A

7.

A

A

2. Cáo c u tfr Trung uong Mn ccc sà can tiáp t10 tAng cuông hon nfra
sr Mob 4o cUa Bang dai vói cOng the Mt trn và cáo doS S nhfin dan.
Trong bôi cãnh tmnh hinh mói hiGn nay, cOng the v.n dOng, doS kEt than dan
phài có s thu tu xfrng dáng và dva trên ccc sâ nh.n thitc mâi. Theo tiith
thk Nglquy& Di-hQi XII .eüa Bang và ng quy& d*i hidáugb cáo
cLp, tOi & nghi cáo cp u9 clii d?.o, rà soát dánh giá t6ng S vic thinic Men
cáo ngh.j quyát, bhi thj, k& lun và. cáo clii tn.rang xây dung khi di doàn
ket toan dan tgc va ye cong tac Mt trn. Nlian day, toi de ngbi cac ccc quan
,
A h A
,.
A.
.,
tham inn nghien cuu de xuat de ten toi tong ket danh gia 20 nam thue hiçn
Ngl4 quyêt so 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, HQi nghj 1&n thit bay Ban Chkp
hành Trung wing Bang khoa v phát huy são m?nh dai doS kat toãn dan
toe vi dam giàu, nuó'c m?nh, xà hQi cOng bang, dan chñ, van minh. Tü viêc
dánh giá tng kt, tin tOi xây drng chi&n luqe di doàn k&- toân dan tôc
trong giai don cách mng mói.
0an

ye

• A

lix

3. D Mo dam sr ph& hqp chat cM và to
ki4n cho Mat fran Va
cáo t chfrc thành viên thuc hien tOt vai trô cüa mInh, các ccc quan nhà nuóc
quan tarn nghiên citu, hoàn thien S ch, ccc thá, chInh sách, pháp luât,
âiau
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tao mci diu kin d nhân dan phát buy quy&n lam chñ, tham gia có hiGu qua
vâo vic quán 1)? nhâ nuâc, quán l xâ hQi; hoãn chinh cci sO pháp 1 cho the
ho4t dng cüa Mt trn và cáo t6 chirc thành viên. Tang cuô'ng cci sO pháp l
A
.1
nham
phat huy vai tro tçr quan cua nhan dan trong cçng dong dan cu, thom to
A
dan pbo (gha n1tmn nhung diong gop biçu qua cua than dan thong qua. cac mo
A
...
hinh tg quan., to lien gia tçr quan, to Covid cgng dong, to tii quan vung
-.
A
xanh phong, chong dch II...). Toi die ngh, can tiep flic nghien cmi die boan
thin pháp 1i4t v giám sat và phãn bin xã hQi, tao di&u ki4n that Mt d phát
huy vai trô giám sat cüa nháñ dan, giám sat trc liEp và giám sat thông qua
vai ti-a cM Mat trân.và the domn S nhfin din Mat khác, các cci quan nhà nuOc
tir Trung ucing d&n dija phucing cAn can dx vào thud näng, nhim vp, ph6i
hcip cl4t the, ithip nhâng hon nfta vol Mt trn và các doãn th& nhân dáil.
A
.
A A.
A p
Thong qua cac cci che khac nhau thu ngil4 quyet lien tcb, quy che phoi bçrp,chucing tdnh phi hap... viia d& tng cuOng hiu lye, hiu qua quãn l nhà
nuOc kãt hap vol phuotig thüc 4n dQng, t.p hap than dñn., t?o. thành sue mnh
chung d giài quyEt cO hiu qua các mvc tiéu, nhiGm vij kinh t - xa hØi cña
mi dja phuong, thAt là các nhiem v'i ep bach v& giám nghèo, an sinh xa
Mi, xây dgng nông thôn rnái, phOng, th6ng dich bênh... Lam ducic thu v3y
së co lçii cho cà Nba nuOc và M trn trong vie pbvc vii lgi ich ciXa toàn din
7

•

•

A

A

-

11A •A

A

7

•A

p

•

ttl

A

A

A

7

7

flA

A

•

A

•

A

A

A

A

A

A

A

8

'A

•A

p

A

•A

A

Thu-a các cy, các vi, cdc d'ông cM,
-

.

.2

Thu-a cac v; dqz bzeu khach quy,
A

A

A

•

P

•A

A•

•

Vcn truyen thong doan ket, tmh than trach nhiçm cao, toi tm tucing va
mong r&ng, Mjt tr@i Th quôc Viét Nam và the t chüc thành viên së trik
khar time hiéir co bath quá chuong trjnh hãnhAông thuc.hiôn Nghi quy& Dat
hØi Xliii cUa Dãng, ti&p tiic cO nhUng hot dQng näng dtng, sang tao, Mi mOi
mania me ban nfra, thi& thin, Iuêu qua cao ban nUa, gop phAn tap hop ngày
cang dong dao cac tang lap than dan trong khoi d4i doan ket dan tçc; tang
cuông m6i quan 1a4 g&a bO man thjt gifta Nhân dan vOi Dãng và Chinh quy&n,
•tao thànli sue rnnh to lOn,vô djch d xây dmg T qu6e ta ngày câng cu&ng
thmnh, Nban dan ta ngay eang h@.nh• pbuc; Dat nuac ta ngay cang phat then,
phn vinh.
Chác các cy, các vj và các döng chI manh khoé, hqnh phác!
Clthc He5i nghj cüa chüng ta thành cong tat a'ep!

