Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ng t chc Hi ngh toàn quc nghiên cu, hc tp chuyên nm 2019
“Xây dng ý thc tôn trng Nhân dân, phát huy dân ch, chm lo i sng Nhân dân theo t tng, o c, phong
cách H Chí Minh” bng hình thc trc tuyn ti các im cu ca các tnh y, thành y, ng y trc thuc Trung ng.
Ti im cu Ban Tuyên giáo Trung ng có các ng chí: Võ Vn Phuông, y viên Trung ng ng, Phó Trng
ban Thng trc Ban Tuyên giáo Trung ng; Bùi Trng Giang, Phó Trng ban Ban Tuyên giáo Trung ng;
ng viên, oàn viên, hi viên các oàn th ca Ban Tuyên giáo Trung ng; i ng báo cáo viên các tnh, thành
ph phía Bc và các ng y trc thuc Trung ng.

Tham d Hi ngh ti các im cu các tnh y, thành y, ng y trc thuc Trung ng có các ng chí y viên Trung ng
ng, Bí th, Phó Bí th Thng trc, Ch tch y ban Nhân dân; các ng chí y viên Ban Thng v các tnh y,
thành y, ng y trc thuc Trung ng; các ng chí là cán b ch cht cp tnh, cp huyn; tng biên tp các báo ng
a phng; lãnh o các s, ban, ngành, oàn th và báo cáo viên cp tnh.
Mt s a phng ã ni ng truyn ti cp huyn và cp xã.
Phi có thái ánh giá cao vai trò, v trí ca Nhân dân
Ti Hi ngh, các i biu ã nghe PGS.TS Bùi ình Phong, Ging viên cao cp, Vin H Chí Minh và các lãnh t
ca ng, Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh gii thiu nhng ni dung c bn ca chuyên nm 2019: “Xây

dng ý thc tôn trng Nhân dân, phát huy dân ch, chm lo i sng Nhân dân theo t tng, o c, phong cách H
Chí Minh”.
PGS.TS Bùi ình Phong nhn mnh, trc ht, t tng H Chí Minh v tôn trng Nhân dân, phát huy dân ch,
chm lo i sng nhân dân c th hin là phi có thái ánh giá cao vai trò, v trí ca Nhân dân. Theo Bác, mun
tht s tôn trng Nhân dân thì phi hiu dân. Cùng vi thái ánh giá cao vai trò ca Nhân dân, ý thc tôn trng
Nhân dân còn phi c bit chú ý không xâm phm n li ích, quyn li hp pháp, không xúc phm Nhân dân.
Phi luôn luôn tôn trng và gi gìn ca công, ca nhân dân.
Phát huy dân ch là mt khía cnh biu hin ý thc tôn trng Nhân dân. T ch ánh giá cao vai trò ca dân,
Ch tch H Chí Minh nhn mnh trách nhim ca ng, Nhà nc trong vic phát huy quyn làm ch ca Nhân
dân, làm sao cho h có nng lc làm ch, bit hng, dùng quyn dân ch, dám nói, dám làm.
Theo t tng H Chí Minh v chm lo i sng nhân dân là vì con ngi, do con ngi, trc ht là vì dân và do dân.
Theo Bác, mun có sc dân, lòng dân thì phi chm lo i sng ca dân.
Th hai, o c H Chí Minh v ý thc tôn trng Nhân dân th hin ni bt s thng nht gia t tng o c và t tng chính
tr ca Ngi. Ý thc tôn trng Nhân dân khía cnh o c cn phi khai thác vic coi trng, cao Nhân dân. Ngi
yêu cu cán b, ng viên ht lòng, ht sc phc v nhân dân, yêu kính nhân dân, tht s tôn trng nhân dân.
Th ba, phong cách H Chí Minh tôn trng nhân dân xut phát mt cách t nhiên t nhân cách, cuc i, cái tâm, cái c vì nc,
vì dân ca Ngi. Phong cách tôn trng nhân dân ca H Chí Minh th hin nhiu cách. H Chí Minh có cách giao tip hoàn
toàn mi gia lãnh t và qun chúng nhân dân, th hin thái yêu thng, quý mn, trân trng con ngi.

Tng cng vic xây dng ý thc tôn trng Nhân dân, phát huy dân ch, chm lo i sng Nhân dân theo t
tng, o c, phong cách H Chí Minh
Cng ti hi ngh, Ban T chc ã trình bày Hng dn s 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 ca Ban Tuyên
giáo Trung ng v hc tp chuyên nm 2019 “Xây dng ý thc tôn trng Nhân dân, phát huy dân ch, chm lo
i sng Nhân dân theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh”.
Theo Hng dn s 74, mc ích, yêu cu ca vic hc tp chuyên nm 2019 là tng cng vic xây dng ý thc tôn
trng Nhân dân, phát huy dân ch, chm lo i sng Nhân dân theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh
trong cán b, ng viên, nhm to ng lc to ln cho công cuc i mi, góp phn y mnh xây dng ng trong sch,
vng mnh v chính tr, t tng, t chc và o c, xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha ca dân, do dân, vì
dân, cng c h thng chính tr trong giai on hin nay; Tip tc gn ni dung hc tp và làm theo t tng, o c,
phong cách ca H Chí Minh vi vic xây dng k hoch, chng trình hành ng, t chc thc hin có hiu qu các
ngh quyt, ch th, quy nh ca Trung ng.
V t chc thc hin, Hng dn tp trung vào 6 ni dung ln, trong ó, chú trng cp y các cp lãnh o, ch o, t chc
nghiên cu, quán trit, thc hin trong cán b, ng viên và Nhân dân v nhng ni dung ca chuyên : Xây dng
ý thc tôn trng Nhân dân; phát huy dân ch; chm lo i sng Nhân dân. Ban Tuyên giáo tham mu, giúp
cp y cùng cp ch o vic t chc nghiên cu, hc tp và tuyên truyn cho phù hp vi tình hình, nhim v c th ca
ngành, a phng, c quan, n v.
Cp y phi hp vi lãnh o chính quyn, oàn th la chn nhng vn hn ch còn tn ti có liên quan ti 3 ni dung ca
chuyên : xây dng ý thc tôn trng Nhân dân; phát huy dân ch; chm lo i sng Nhân dân ca ngành, a
phng, c quan, n v tp trung gii quyt, gn vi k hoch thc hin các ch th, ngh quyt ca ng, các phong trào
thi ua ca ngành, a phng, c quan, n v, c bit là, Ngh quyêt Trung ng 4, khóa XII “vê tng cng xây dng,
chnh n ng; ngn chn, y lùi s suy thoái v t tng chính tr, o c, li sng, nhng biu hin "t din bin", "t chuyn
hóa" trong ni b”; Ngh quyt Trung ng 6 khóa XII v tng cng công tác bo v, chm sóc và nâng cao sc
khe nhân dân trong tình hình mi; Ngh quyt Trung ng 7, khóa XII v “tp trung xây dng i ng cán b các
cp, nht là cp chin lc, phm cht, nng lc và uy tín, ngang tm nhim v”; v ci cách chính sách bo him xã
hi; Quy nh 08-Qi/TW, ngày 25/10/2018 ca Ban Chp hành Trung ng khóa XII v “trách nhim nêu gng

ca cán b, ng viên, trc ht là y viên B Chính tr, y viên Ban Bí th, y viên Ban Chp hành Trung ng”.
Cùng vi ó, vic nghiên cu, liên h theo chuyên , chn vic làm theo thc hin chi b, do chi y chu trách
nhim xây dng k hoch, t chc thc hin. Tng chi b, nh k, t chc sinh hot v nhng ni dung có liên quan trc
tip ti nhim v chính tr ca chi b và các ng viên ca chi b; tho lun, trao i v các gii pháp khc phc nhng hn
ch, yu kém (nu có) và ra phng hng phn u; ánh giá kt qu làm theo; báo cáo kt qu vi cp y cp trên.
Hng dn nhn mnh n vic tng ng viên liên h bn thân, xây dng k hoch tu dng rèn luyn, ra phng hng phn
u làm theo, gii pháp khc phc nhng hn ch, khuyt im ca mình trong quá trình công tác, sinh hot hàng
ngày, trong phong cách làm vic và trong phong cách lãnh o (i vi ng viên gi cng v lãnh o, qun lý, nht
là vi ngi ng u), chn mt s ni dung c th, ng ký thc hin, cui nm báo cáo kt qu thc hin vi chi b.
Cùng vi ó, vic nghiên cu, liên h theo chuyên , chn vic làm theo thc hin chi b, do chi y chu trách
nhim xây dng k hoch, t chc thc hin. Tng chi b, nh k, t chc sinh hot v nhng ni dung có liên quan trc
tip ti nhim v chính tr ca chi b và các ng viên ca chi b; tho lun, trao i v các gii pháp khc phc nhng hn
ch, yu kém (nu có) và ra phng hng phn u; ánh giá kt qu làm theo; báo cáo kt qu vi cp y cp trên.
Hng dn nhn mnh n vic tng ng viên liên h bn thân, xây dng k hoch tu dng rèn luyn, ra phng hng phn
u làm theo, gii pháp khc phc nhng hn ch, khuyt im ca mình trong quá trình công tác, sinh hot hàng
ngày, trong phong cách làm vic và trong phong cách lãnh o (i vi ng viên gi cng v lãnh o, qun lý, nht
là vi ngi ng u), chn mt s ni dung c th, ng ký thc hin, cui nm báo cáo kt qu thc hin vi chi b.
Theo ngun ca Ban Tuyên giáo Trung ng

