NHT QUÁN TRONG T TNG VÀ HÀNH NG
Tr li phng vn ca các nhà báo nc ngoài ngày 21-1-1946, H Chí Minh ã nói: “Tôi ch có mt s ham
mun, ham mun tt bc, là làm sao cho nc ta c hoàn toàn c lp, dân ta c hoàn toàn t do, ng bào ai cng
có cm n áo mc, ai cng c hc hành”. ó không ch là khát khao, hy vng mà còn là s nht quán trong t
tng và hành ng ca Ngi t khi ri T quc ra i tìm ng cu nc, sáng lp và rèn luyn ng Cng sn Vit Nam, lãnh
o nhân dân làm nên thng li ca cuc tng khi ngha Tháng Tám 1945, giành li c lp dân tc n 24 nm v th
mt nguyên th th nguyên th quc gia (1945-1969).
Trong t tng H Chí Minh, Ðng là i tin phong ca giai cp và dân tc; Nhà nc là ca nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân, không có li ích nào khác ngoài mc tiêu phn u vì c lp, t do ca T quc, cuc sng m
no, hnh phúc ca nhân dân. Cán b, ng viên t nhân dân mà ra, vì nhân dân mà tn tâm, tn lc phc v,
nên âu và lúc nào cng phi luôn rèn luyn, phn u xng áng va là ngi lãnh o, va là ngi ày t tht trung
thành ca nhân dân. Chm lo i sng nhân dân, theo H Chí Minh, chính là làm cho nhân dân c thc hin
ngha v và th hng quyn li trong mt xã hi tin b và công bng, vi hành lang pháp lý y và ngày càng
hoàn thin, nhân dân thc s là ngi ch trong xã hi mi và ngày càng c th hng y v vt cht và tinh thn. Vì
th, khi t nc va giành c c lp, Ngi cùng Chính ph ã xác nh rõ nhng nhim v cp bách ca Chính ph lâm
thi; trong ó vic chng nn ói, nn dt và xóa các t nn xã hi; b thu thân, thu ch, thu ò; thc hin quyn t do,
dân ch; lng giáo oàn kt... là nhng ni dung, bin pháp và bc i quan trng tng bc chm lo i sng vt cht và
tinh thn ca nhân dân.
Gia bn b khó khn, th thách ca thù trong và gic ngoài nhng ngày u nc nhà mi giành c c lp, Ch tch nc
H Chí Minh nhn mnh: “Nu nc c lp mà dân không hng hnh phúc, t do, thì c lp cng chng có ngha lý
gì”. Không dng ó, cp bách cu ói dân nghèo, Ngi kêu gi s cm nhng áo trên tinh thn lá lành ùm lá
rách và gng mu thc hin trc, “c 10 ngày nhn n mt ba, mi tháng nhn 3 ba. Ðem go ó (mi ba mt b) cu

dân nghèo”. c bit, khi nhn mnh: “Chính sách ca Ðng và Chính ph là phi ht sc chm nom n i sng ca
nhân dân. Nu dân ói, Ðng và Chính ph có li; nu dân rét là Ðng và Chính ph có li; nu dân dt là Ðng
và Chính ph có li; nu dân m là Ðng và Chính ph có li. Vì vy, cán b Ðng và chính quyn t trên xung
di, u phi ht sc quan tâm n i sng ca nhân dân”(2), H Chí Minh không ch th hin tinh thn, trách nhim
ca ngi ng u ng, Nhà nc, Chính ph mà còn khng nh mc tiêu phn u, chm lo cho nhân dân ca các c
quan ng, Nhà nc và i ng cán b, ng viên.
Vì th, trên tinh thn các c quan ca Chính ph t toàn quc cho n các làng, u là công bc ca dân, H Chí
Minh và Chính ph “ha vi dân, s gng sc làm cho ai ny u có phn hnh phúc”. Trong vic kin thit nc nhà,
sa sang mi vic, phi làm dn dn, không th mt tháng, mt nm mà làm c ht, “song ngay t bc u, chúng ta
phi theo úng phng châm... Vic gì li cho dân, ta phi ht sc làm. Vic gì hi n dân, ta phi ht sc tránh”(3).
Xut phát t yêu cu ca thc tin, xác nh công vic c th, bc i thích hp chm lo i sng nhân dân, góp phn tng
bc y lùi nn ói và mang li quyn li dân ch cho nhân dân, trc ht là nông dân.
Sau ó, khi min Bc bc vào thi k xây dng c s vt cht ca ch ngha xã hi, xây dng và tr thành hu phng ca
tin tuyn ln min Nam trong cuc kháng chin chng M, cu nc, H Chí Minh cng nhn mnh vic chm lo i sng,
hnh phúc ca nhân dân là mt trong nhng mc tiêu quan trng ca ng li, chính sách ca Ðng và Nhà nc.
Rt ngn gn và gin d, H Chí Minh khng nh: Mc ích ca ch ngha xã hi nói mt cách n gin và d hiu là:
không ngng nâng cao i sng vt cht và tinh thn ca nhân dân, trc ht là nhân dân lao ng.
Mc tiêu ct lõi nhân dân không còn ói nghèo, c bo m v an sinh xã hi: vic làm, y t, giáo dc, nhà , v.v..
là các ch trng, chính sách kinh t ca ng và Chính ph phi luôn luôn hng ti s n nh và phát trin xã hi,
em li hnh phúc cho con ngi; phi c thc thi hiu qu mi góp phn làm n nh xã hi, phát huy ngun lc tài
dân, sc dân, kh nng sáng to ca nhân dân mang li hnh phúc cho nhân dân. c bit, các ch trng và các
chính sách ó phi tr thành mt ng lc to ln cng c khi i oàn kt toàn dân tc; to c s vng chc ngn chn và
làm tht bi mi âm mu, th on chng phá ca các th lc thù ch, phn ng.
Chng nào cuc sng ca nhân dân còn ói nghèo, cha c no m, hnh phúc thì chng ó, các cp y ng, chính
quyn nói chung, i ng cán b, ng viên nói riêng cha hoàn thành tt chc trách và nhim v ca mình trc
nhân dân.
KHÔNG NGNG NÂNG CAO I SNG CHO NHÂN DÂN
Kiên nh mc tiêu c lp dân tc và ch ngha xã hi, H Chí Minh nhn mnh rng: xây dng và phát trin t nc
sau kt thúc chin tranh luôn là mt nhim v to ln, nng n và phc tp mà cng rt v vang. ó là mt cuc chin u
khng l, y khó khn, vt v chng li nhng gì ã c k, h hng; to ra nhng cái mi m, tt ti. Ð giành ly thng li
trong cuc chin u y, ng và Chính ph không ch cn tin hành “khôi phc và m rng các ngành kinh t”;
“phát trin công tác v sinh, y t”; “sa i ch giáo dc cho hp vi hoàn cnh mi ca nhân dân”; “cng c quc
phòng”... mà còn phi ng viên toàn dân, t chc, giáo dc toàn dân, da vào lc lng v i ca toàn dân và to
iu kin cho nhân dân t xây dng i sng m no, hnh phúc ca mình.
Hàm cha trit lý phát trin bn vng, H Chí Minh dn li trong bn Di chúc lch s: “ng cn phi có k hoch tht tt
phát trin kinh t và vn hóa, nhm không ngng nâng cao i sng ca nhân dân”(5). Vì “u tiên là công vic i
vi con ngi”, nên Ngi cn dn phi chm lo cho các i tng “cán b, binh s, dân quân du kích, thanh niên
xung phong” h có ni n chn yên n ng thi phi m nhng lp dy ngh thích hp vi mi ngi; quan tâm n “cha
m, v con (ca thng binh và lit s) mà thiu sc lao ng và túng thiu”, thì chính quyn a phng phi giúp h có
công vic làm n thích hp, quyt không h b ói rét; có k hoch thit thc bi dng, ct nhc và giúp ngày
thêm nhiu ph n ph trách mi công vic, k c công vic lãnh o. Cùng vi ó, Nhà nc và các cp chính quyn
phi va dùng giáo dc, va dùng pháp lut ci to và giúp “nhng nn nhân ca ch xã hi c, nh trm cp, gái im,
c bc, buôn lu... tr nên nhng ngi lao ng lng thin”; min thu nông nghip mt nm cho nông dân ng bào
thêm nim phn khi, y mnh sn xut… Nhng iu Ngi dn, nhng quyt sách Ngi cùng ng và Chính ph ã n lc
thc hin ã góp phn chm lo i sng nhân dân, th hin chiu sâu t tng nhân vn ca ch xã hi ch ngha và tip
tc c thc hin trong thi k c nc cùng i lên ch ngha xã hi.

Quan im H Chí Minh v chm lo i sng nhân dân ã c ng và Nhà nc Vit Nam vn dng, c th hóa trong Cng
lnh chính tr ca ng nm 1991 và nm 2011 (b sung và phát trin) v con ng i lên ch ngha xã hi nc ta,
trong chin lc phát trin kinh t - xã hi 10 nm, 5 nm và k hoch hng nm; th hin trong tng c ch, chính
sách phát trin kinh t, xây dng i sng vn hóa, xã hi ca t nc, vì mt nc Vit Nam dân giàu, nc mnh, dân
ch, công bng, vn minh.
Thc t cho thy, các ch trng, chính sách v phát trin kinh t - xã hi ca ng và Nhà nc trong hn 30 nm i mi
ã luôn hng ti mc tiêu không ngng “nâng cao i song vt cht và tinh thn ca nhân dân”(6) nh vn kin i hi
XII ca ng ã khng nh. Theo ó, i sng nhân dân tip tc c ci thin; phát trin vn hóa, thc hin tin b, công bng
xã hi t c nhng kt qu tích cc; công tác bo v, chm sóc sc khe nhân dân c chú trng; chính sách dân tc,
tôn giáo c quan tâm và m bo,v.v.. Chính ph Vit Nam ra Chng trình mc tiêu Quc gia gim nghèo bn
vng (giai on 2016 - 2020) vi s vn 41.449 t ng; ã giao cho Chng trình trong 2 nm 2016 - 2017 là
14.584 t ng. Ngoài ra, Nhà nc còn b trí 44.214 t ng thc hin chính sách gim nghèo thng xuyên, h tr
ngi nghèo v y t, giáo dc, nhà , tín dng… n nay, t l nghèo trong ng bào các dân tc thiu s tip tc gim là
kt qu rt áng khích l. 70% ngi dân Vit Nam ã c m bo v mt kinh t; trong ó, có 13% thuc tng lp trung lu
theo chun th gii,v.v.. chính là nhng con s “bit nói”, góp phn tng bc t nn móng cho s phát trin bn vng
ca Vit Nam trong tng lai.
Chm lo i sng nhân dân là nhim v chính tr trung tâm, là thc o và tiêu chí ánh giá s hoàn thành trách
nhim ca ng và Nhà nc i vi nhân dân. Vì vy, tip tc hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí
Minh, nht là chuyên nm 2019 v “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”, các cp y ng, ban, ngành chc nng cn tp trung thc
hin tt nhng nhim v trng tâm sau:
Mt là, nâng cao nhn thc; ng thi, c th hóa vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh
nói chung, v chm lo i sng nhân dân nói riêng vi nhim v chính tr ca c quan, a phng, n v và cá nhân.
a ni dung này vào chng trình, k hoch c th ca c quan, a phng, n v và cá nhân hng nm, hng quý, nht
là thành chuyên sinh hot ti chi b gn vi nhim v cuyên môn, m bo s thng nht trong nhn thc và hành
ng ca mi cp y và mi cán b, ng viên.
Hai là, gn thc hin ni dung chm lo i sng nhân dân vi vic tp trung gii quyt nhng vn trng tâm, cp bách ti
mi a phng, c quan, n v; vi công tác xây dng và chnh n ng và các cuc vn ng, các phong trào thi ua
yêu nc nhm hoàn thành thng li nhim v chính tr nm 2019, góp phn 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.
Ba là, i ôi vi vic la chn, xây dng nhng cá nhân, tp th in hình, nhng cách làm hay trong hc tp và làm
theo Bác v s tn tâm, tn lc phc v nhân dân, chm lo i sng nhân dân; tuyên truyn sâu rng to s lan ta
trong cng ng là phi tng cng công tác kim tra, kim soát và có hình thc k lut nghiêm nhng c quan, a
phng, n v, cá nhân không hoàn thành nhim v chm lo i sng nhân dân, gây bc xúc, phin hà, nhng
nhiu,v.v.. cho nhân dân, làm xói mòn lòng tin ca nhân dân vào ng và ch ./.
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