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Ha Ni, ngày 31 tháng 8 nám 2021 

KInh gui: Ban Thlthng trirc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam 
các tinh, thành ph tri!c  thuc Trung tro'ng 

16/8/2021, Ban Thung trrc Uy ban Trung uang Mat  trn Tê quc 
Vit Nam dã phi hqp t chirc thành cong Hi nghj trin khai Chwmg trInh hành 
dng cüa Mat  trn T quc Vit Nam và các t chIrc thành viên thirc hin Nghj quyk 
Di hi dai  biu toàn quc 1.n thu XIII cüa Dáng. Ti Hi ngh, dàng chI Tng BI 
thu Nguyn Phü Tr9ng dà có bài phát biu rt quan trçng: "Phát buy truyn thng 
cti doàn kt, buy dng suc manh  cUa toân dan tc, n 1c phn du th'rc hin thing 
lçii toàn din Ngh quy& Dii hi toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng". 

D qun trit, trin khai chi dao  cüa dng chI Tng BI thu ti Hi ng và tp 
trung trin khai Chuong trInh hành dng cUa Mat  trn T quc Vit Nam thrc hin 
Nghj quyt Di hi di biu toàn quc 1n thir XIII cüa Dãng, Ban Thi.thng trrc Uy 
ban Trung i.rang Mat  trn To quc Vit Nam d nghj Ban Ththng trirc Jy ban Mat 
trn T qu& Vit Nam các tinh, thãnh ph trirc thuc Trung ixoig trin khai mt s 
nhim vi sau: 

1. To cht'rc tuyên tuyn, ph bin, quán trit sâu rng và triên khai thc bin 
chi dao  cüa dng chI T&ig BI thu tai h thng và di ngü can b Mat  trn T quc 
Viêt Nam các cap. Cn cir chi do cüa dng chI Tng BI thi.r, kjp thai b sung, hoãn 
thin Chucing trInh hành dng cüa Uy ban Mat  t4n T quc Vit Nam các cp thc 
hin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng và Dai  hi Dãng b dja phung. 

2. Chu trI phi hçp, thng nht hành dng vâi các t chCrc thãnh viên xây drng 
cüng c vrng chic khi di doàn kt toàn dan tc; th chüc t6t các phong trào thi dua, 
các cuc 4n dng nhm dem 1i nhitng lçii Ich thi& thrc cho mçi tng l&p nhân dan; 
tip tiic thirc hin dan chü, dai  din, bão v quyn và lcii Ich hçcp pháp, chInh dáng 
cüa nhân dan; tang cu&ng giám sat và phãn bin xã hi; phát buy tinh tIch crc, trI 
tue, quyn và trách nhim cüa nhân dan tham gia xây dirng, chinh dn Dang, phông, 
chng tham nhüng, lang phi; tip tic di mOi m?nh  me ni dung, phtrang thuc boat 
dng, cüng c th chüc b may, xay dimg di ngü can b Mat  trn các cp dáp 1rng 
yêu câu nhim v1 mâi. 
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3. Trrnfic mat, tp trung mcd ngun 1irc, thng nht, dng lông cüng Dng, ChInh 
phü, các ngành trin khai mçi bin pháp quyt ngän chin, dy lüi, không d dch 
bnh Covid - 19 lan rng, büng phát trong cong  dng, bão v sue khoê, tInh mng, 
bão dam an sinh xà hi và chäm lo t& nht cho di sng cüa nhân dan. Tuyên truyn 
toàn dn nghiêm chinh chip hành các quy dnh v phông, chng djch Covid - 19 cüa 
ChInh phü và các dja phucmg, &m vj. Trin khai nhanh, có hiu qua, bão dam thirc 
cht Chinmg trInh ph& hcip giia Ban Thuông trirc Uy ban Trung uang M.t trn T 
quc Vit Nam vài các th chuc chInh trj - xâ hi và Hi Chtrr  thp do Vit Nam 
th1rc hin "Triu ph.n qua di doàn kt tip s1rc dng bào min Nam vuçit qua di 
dch Covid - 19" và các chuong trinh, ho.t dng thit thirc cüa M.t tran  T quc 
Vit Nam các cp tham gia cong tác phông, chng djch. 

4. Chü dng hip thuang tMng nh.t vi các t ch'Crc thành viên tham miru, 
xut tang cuing sr lnh dao  cüa cp üy Dãng déd vói cong tác Mt tran,  trçng tam 
là, lãnh do cong tác s&p xp t chirc b may, can b cüa Mt tran  bào drn phii hcip, 
hoat dng hiu qua, dü sue dam nhan  và hoàn thành nhim vii trong tInh hinh mài. 
Tang cuOng phi hçp hiu qua vi c quan Nhà ni.râc, chInh quyn dja phixang kjp 
thñ th ch hóa, hoân thin các quy djnh pháp luat,  ca ch, chInh sách d phát huy 
dy dü vai trO, quyn, trách nhim và bào dam diu kin thuan lcd cho ho.t dng cüa 
Mt tran  T quôc Vit Nam cac cp. 

D nghj các dng chI tap  trung chi dao  trin khai thrc hin. 

No'i n/ian: 
- Nhix trén; 
- Chi'i tjch D Van Chin (d b/c); 
- Các dông chI Phó Chü tjch; 
- Van phông TW Dãng, Van phèng Tong BI thix; 
- Lisu VP, BTG. 

TM. BAN THIJONG TR1)C 
P110 C: T!CH  — TONG TffL1 K 



PIjAT lillY TRIJYEN THÔNG PAl  DOAN K1T, 
IIUY BONG  stc M4NH CUA TOAN DAN TQC, 
NO LIIC PIL&N BAU THT.JC HIN THANG Lçn 

TOAN DIN NGH! QUYET P41 HQI 
TOAN QUOC LAN TJ{L Xffl CUA BANG 

('Phát biéu cüa dng chi Tdng BI thu Nguyen Phá TrQng 
tçli H5i nghj Mçt tran  Td qucic Vit Nain, ngày 16/8/2 021) 

Kmnh thu'a Doàn Chz tjch Uj ban Trung u'cing Mt fran Td quc Vit Nam, 

Thua các cy, các bác, các anh, các chj, các quj vj, 

Thwa toàn the' các ddng chi, 

Horn nay, tOi rt vui mi'lng diucic tOi dr Hi nghj cUa Mt trn T quc 
Vit Nam và các t chirc thành viên trin khai Chiwng trmnh hành dng thirc 
hin Nghj quyt Dai  hi di biu ton quc 1.n thir XIII cCia Bang. Day là 
mt HOi  nghj, rt quan tr9ng, dik ra vào thi dim r.t có nghia: Toãn Bang, 
toàn dan, toàn quân ta diang tIch c1rc, khn truong trin khai thirc hin cac 
Ngh quyêt, Kt 1un, Quyt dnh quan tr9ng cüa. các Hi nghj Ban Chap 
hành Trung ucng Bang; K hçp thir nMt, Quc hOi  khoá XV vira kt thCicvà 

A S • A A A F F V thanh cong tot diçp; Chmh phu cung vua h9p phien diau tien vai khi the mm, 
n l'çrc m&i, quyt tam thirc hin th.ng igi Nghj quyt Bai  hi XIII cüa Bang. 
Ca nuOc dang chung sirc, dng lông, t.p trung toan lirc d chin d.0 quyt 
lit vói djch bnh Covid- 19, dng thi diy mnh các hot ding phát triên 

A A A A A A F A kinh te - xa h91, xay drng, bao v To quoc va cong tac doi ngoti. 

Thay m.t lãnh di?.o  Bang, Nba nuc và v&i tInh cam cá nhân, tôi xin gui 
tói Doân Chü tjch U' ban Trung uo'ng Mt trn T qüc Vit Nam, các ciii, 
cáo v dai  biu, cüng toàn th cáo ding chi tham dir Hi nghj lôi chào than ai, 
1i thäm hOi chân tInh và lO'i chic mrng nng nhit nMt; chuc Hi nghj efia 
chüng ta thành cOng t& dp. 

Thwa các vj dcii biêu và các dong chI, 

Chñng ta du diä bitt, Di hOi  di biu toàn quc 1n th'Cr XIII cña Dàng 
là mt sir kin chInh trj tr9ng d.icUa Bang ta, nhân dan ta, dt nuâc ta. Dai 
hi dà xác dijnh phixang huáng, nhim vii, m11c tiêu phát trin tng quát cüa 
d.t nithc ta khOng chi cho nhthig näm truóc mt ma cho cá mt giai don 
ttro'ng di dài dn näm 2045 - k' nim 100 näm thành 1p Nuàc Vit Nam 
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Dan chü cong hoà, nay là N.ró'c Cong  hoà xã hi chü nghia Vit Nam.. Do là: 
Phn du dn näm 2025: Là nrnrc dang phát trin, cO cong nghip theo hithng 
hin di, virçt qua müc thu nh.p trung bInh th.p.; dn nàm 2030: Là nuO'c 
diang phát trin, có cOng nghip hin di, thu nhp trung bIrth cao; và dn näm 
2045: Tth thành nu6c phát trin, thu nh.p cao. EDai hi dã tr& thành dim hOi 
tii cüa ljch sir, hi tii uy tin cüa Dãng, t.m nhIn và khát v9ng cüa dan t, 
nim tin cüa nhãn dan, có nghia dc bit quan trçng trong qua trInh tip tiic 
d.y m?nh  toàn din Cong cuc di mâi. Nghj quyt và các van kin ciia Dai 
hi là sr t&ig kt sâu sc l lu.n và thrc tin, kt tinh trI tii, cM vànguyn 
vQng cüa toàn Dàng, toãn dan, toàn quãn ta. 

D thirc hin duqc phucmg huàng, nhim vi, mc tiêu cci ban, quan 
trçng do, không có cách nào khác là chuing ta phâi phát huy duqc si'rc m?nh 
dai doàn kt cüa toãn dan tôc kt hop vâi sirc manh  th?ii d.i duâi sr länh do 

A A A A A A A dung dan, sang suot cua Dang; day manh  toan diçn, dong bp cong cuçc doi 
mOi, cong nghip hoá, hin di hoá; xây dirng và bão v vfrng chic T quôc, 
gii vng môi trtxmg hoà binh, n djnh. 

Tuy nhiên, nhix tôi dä trng nhn mnh trong bài phát biu b mc Dai 
hi rrig: "Kh.ông phãi Dai  hi b m.c là coi nhi.r xong. Day md chi là buâc 
mc du. Lam dugc hay không, có bin Ngh quyt thành hin thirc sinh dng 
hay không, có lam ra cüa cãi 4t ch.t, mang lai  giàu có cho d.t nuâc và h.nh 
phüc cho nhãn dan hay không, do mth là thành cOng thirc t cüa D.i hi". 
Cho nên, tip theo thành cOng cüa Dai  hi, vic nghiên cru, h9c t.p, quán 
trit và trin khai thirc hin Nghj quyt Dii hi XIII cüa Dáng là cOng vic 
ht sirc c.n thit và h tr9ng; phài duçic thirc hin mt each rat nghiêm tlic, 
quyt lit, bài bàn, khoa h9c trong su& cà nhim ks'. 6 day, vai trO, vj trI, 
hot dng cüa Mt tr.n T quc Vit Nam và các t chirc thành vién là vo 
cling quan tr9ng. Tôi rt hoan nghênh và cam o'n Mt trn T quc Vit Nam 
và các th chCrc thành viên dã chü dung, kp thi nghiên cfru xây drng Chircing 
trmnh hành dng cia t ehirc mmnh và. horn nay pMi hop th chirc Hi nghj 
trin khai Chucing trmnh hành dng trong toàn h thng. Day là mt vic lam 
r.t thi& thrc, th hin tinh thn quyt tam cia các dng chI nhm cii th hoá 
và sam dua Nghj quyt D.i hi d.i biu toàn quc 1.n th'Ci XIII cia Dãng vao 
cuc sOng. 

VQy, ching ta c.n nhn thüc sâu s.c và trã lOi câu hOi d.t ra là, Mat 
trn T quc Vit Narn và các t, chirc thành viên có vj trI, vai trô nhu th nào 
trong giai do?n cách mng mâi hin nay? Mt trn T quc Vit Nam Va các 



18.BPB_MUQ2021(CT).DOC 3 

t chic thành viên cn quán trit miic tiêu, phuo'ng châm hành dng, nhim 
v1i, giài pháp nhu th nào d gop ph.n thirc hin thng Igi các miic tiêu, 
nhim vi xây dirng, phát trin d.t rnthc nhir Ngh quyt Dai  hi  di?.i  biu toàn 
quc 1n th'(r Xllllcña Dáng dã d ra? 

Qua nghiên c(ru các tài 1iu và nghe Báo cáo cüa Ban Thi.thng trrc U 
ban Trung ixcrng M.t trn T qu& Vit Nam và các kin tham 1un cüa các 
t chirc thành viên cüng nhi.r cüa các dija phung, tôi rt hoan nghênh và Cu 

bn nhAt trI. Tôi chi xin thrçic trao dM, nh.n m?nh  và phân tIch them mt s 
vk d, mong duxçc các dng chI quan tam nghiên ciru, tham khào d thng 
nMt trong nhn thrc và hãnh ding. 

Thwa các vj dgi biu, thua các dâng chi 

Nhu chüng ta du d bit, doàn kit là mt truyn tMng và bài hç c1rc 
k3 qu báu cUa dan tc Vit Nam, duçic hun dine qua hang nghIn näm ljch sCr 
dirng rnrc và gii:t nithc: "Met cay lam chang nên non, ba cay chiim 'ai  nên 
hon nüi cao"; "Doàn kêt thI song, chia rë thI chêt!"... Tr khi ra ckii và trong 
su& qua trInh lanE dao  each m.ng, Dàng ta luOn luôn xác dnh "doàn kit" là 
giá trj c& löi và "dgi doàn kit toàn dan t(5c" là dtthng 1i chin krçic, là côi 
ngun thc niih, ng lirc chü yi cü each mang  Vit Nam. Do cüng là ti 
tu&ng xuyên sut và nht quán trong ttr duy 1 lun và trong hoat dng thire 
tin cüa Chü tjch H ChI Miuh, d tth thành chin ltrçc each mng cüa Bang 
ta, là dng 1irc to ion tao  nên nhing thng lqi ye yang cUa dan tc ta. Bác H 
da khng djnh: "Doàn kIt, doàn kit, dgi doàn kit. Thành công, thành cong. 
dgi thành cóng! ". d day Mat fran Co mt vj trI Va vai trO vô cüng quan trçng. 
Không phãi ngu nhiên ma ngay sau khi Bang Cong san Vit Nam ra diii 
chixa ducrc bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban ThuOng vii Trung i.wng Bang dã ra 
Chi thj v vic thành l.p Hi Phán di ddng minh, hInh thirc th chirc d.0 tiên 
cüa Mt trn Dan tc thng nh.t Vit Nam, và su& han 90 nam qua, dtrâi si 
lãnh do cüa Bang, Mt trn Dn tc thng nht Vit Nam dã ra src hoat 
dng, bng mci hInh thnc và bin pháp, khai d.y tinE thn yêu nithc, phát 
huy sirc manh  vi  diai  cüa khi dai  doãn kt dan tc, kt hcip vOi sirc m?nh  cña 
thii diai,  gOp src dua con thuyn each mng Vit Nam vuçit qua mi thác 
ghnh, mçi phong ba bão tap, dii tr thing lçii nay dn thng lçii khác. 

Trong thO!i k3t dAu tranh giành dc 1p dan tc (1930 - 1945), M.t tr.n 

dã dng vien, t chnc, t.p hçrp mci tng lOp nhân dan doàn kt, vüng len 
Tng khii nghia Cách mng Tháng Tam näm 1945 thành cOng, giành dc l.p 
dan tOc,  1p nên Nba nuc Vit Nam Dan chn cong  boa - Nhà nuóc dan chü 
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nhân dan du tiên ó' Dông Nam A. Brn5'c vào cuc kháng chin tru6ng kS' 
chng thirc dan Pháp x.m krgc, M.t trn dã doàn kk các tng lap nhân dan 
yêu nuâc, 1.y lien minh cong nhân - nOng dan - trI thcrc lam nn tang, kt hçrp 
tinh thn yêu nixâc chân chInh vâi tinh th.n quc t vO sn trong sang, tp 
hcrp diuçc sure manh  to hn cfia toàn dan, dua cuc kháng chin, kin quc cüa 
dan tc ta di dn thng lçii hoàn toãn. Trong thii k' kháng chin chng M 
xâm luge, a min B.c, Mt tran  T quo'c Vit Nam dã dioàn kt rng rãi 
giai c.p, các t.ng l&p, các dáng phái, các dan tc, các ton giáo, các nhân sT, tn 
thCrc yêu nuó'c và tin b, dng viên mci lrc lugng cüa toàn dan tc d xây 
ding min Bc xà hi chü nghTa tth thành h.0 phucrng lan cho tin tuyn lan 
min Nam. O mien Nam, ngày 20/12/1960, Mt trn Dan tc giái phóng 
min Nam Viçt Nam ra diôi, cong b Chrnmg trmnh hành dng 10 dim nhrn 
dánh d ch d dc tài Ngô DInh Diem và tay sai cüa d quc M5T, xây drng 
mt min Nam Vit Nam dc l.p, dan ehü, hoà bmnh, trung lap, tin tâi hoà 
binh, thng nh.t T quc. Ngày 20/0.1/1968, Lien minh các Ly'c lztcrng Dan 
t5c Dan chü và Hoà bInh Vit Nam li duçrc thành l.p vâi quy mO ló'n hcm d 
tp hçrp, doàn kt rng rãi hcm ntta các tng lop nhân dan min Nam, thc 
hin nhim vçu chng M5, ciiru nuac. Vd sr lãnh d.o tài tInh, sang su&, khOn 
kheo cua Dang, duci ngon co hiêu triêu doàn két cua Mat trân, ca dan tôc dã 
dng lông, d6c sue, dn 1?c,  ra quân thirc hin tng tik cOng và ni dy miia 
xuãn 1975, lam nên Chin djch H Clii Minh ljch sir, giãi phóng hoàn toàn 
min Nam, tMng nh.t d.t nuac và dua câ nuac di len chü nghTa xã hi. 

Trong cong cuc di mai, xây dirng và bão v T quc, Mt trn T 
quc và cáe t chute thành viên có vai trô ngày càng quan trQng vth nhiu 
hoat dng phong phuu, thit thirc, gop phn tIch circ cüng c& ma rng và phát 
huy khi di dloãn kt toan dan, tang cu&ng sv dng thun trong xã hi, chãm 
lo dô'i sng nh.n dan; dng viên nhân dan phát huy tinh th.n näng dng, sang 
tao, hang hái tham gia các phong trào thi dna yêu nuó'c; tham gia xây dirng 
Dãng, chInh quyn, ma rng quan h hüu nghj giüa nhãn dan Vit Nam vói 
nhân dan các nithc trên th giai. 

M.t trn T quc và các t chute thành viên diã chü tr9ng di mâi - i 
dung, phuo'ng thuc hoat dng, trin khai sau rng và nang cao cht luçing các 
phong trào thi dua yell nuthc, các cuc 4n dng, thu hit dông dão doàn vien, 
hi viên và .các tng lap nhân dan phát huy tinh thn thi dua sang to va huy 
dng các ngun 1irc trong xa hi, tham gia thirc hin th.ng igi các miic tiêu, 
nhim vi xây dçmg, phát trin d.t nithc và bào v T quc. M.t trn T quic 
dã phi hcrp ch.t chë v&i các th chuc trong h tMng chInh trj tuyên truyn, 
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vn dng, tp hp rng rãi các thng ló'p nhãn dan, tao  s1r thng nht và dng 
thu.n cao trong x hi; tIch circ tham gia xây dirng phâp.1u.t, gop di véd 
các dir thão Van kin, tham gia chu.n bj và t chi'rc dai  hi dâng b cac cp 
và Dai  hi  dai  biêu toàn quôc cüa Dáng; kién ngh vi Dâng và Nhà nuic 
nhiu ni dung quan tr9ng, gop phn hoch djnh du?ng 1i, chü trixang, chInh 
sách cUa Dáng và pháp 1ut cüa Nhà nuâc; có nhiu c g&ng, n lirc di mri 
và da dng hoá các hInh th'irc t.p hcip nhân dan, dy m?nh  thxc hành dan chit 
& cci sâ, thrc hin giám sat và phãn bin xa hi, tham gia phông, chng tham 
ahflng, tiêu circ, gop phn xây drng Dáng và h thng chinh frj ngày càng 
trong sch, vüng mania. 

Dac bit, thai giari gn day, M.t trn và các t chüc thành viên diã th11c 
hin tM quyn và trách nhim cüa mInh, tham gia tIch cxc vào cong tác t 
chCrc, vn dng nhân dan thirc hin thng lçii cuc bu dai  biu Quc hôi 
khoá XV và bu cCr di biu Hi dng nhân dan các c.p nhim k' 2021 - 
2026. Khi dai  djch Covid-19 xy ra, lay lan, büng phát & nu&c tâ, Mt trn T 
quc Vit Nam và các t chirc thành viên dã chü dng, sang tao,  phát huy vai 
trô nông cOt, phi hçip v&i các co quan nhà nuác ra lôi kêu gçi, tuyen truyn, 
van d9ng, phat huy sue manh dai doan ket toan dan t9c, khrn day  tinh than 
ttxong than, tuong ái trong nhan dan, gop công, gop sire, gOp tin üng h 
tuyên du phOng, chng djch, b sung ngun kinh phi cüa ChInh phü mua 
vc-xin phOng djch, gop ph.n ngän chn, kim chê sir gia tang và dy lüi dai 
djch Covid-19. 

Thwa các vj dgi biêu, thwa các dông chI, 

Quan dim cira Dai  hi XIII v phát huy dan chir xa hi chü nghTa, xay 
dirng và phát huy sire m?nh  khi  dai  dioàn kt toàn dan tc vra k thira, vüa 
b sung, phát trin nhctng quan dim ma Dang ta dã xây dimg trong su& qua 
trmnh länh dao  each mng, trong do có nhiêu dim mi quan tr9ng. 

Miic tiêu tng quát cira Vn kin khng dj.nh: "Cüng c& tang cLr&ng 
nim tin cña nhân dn di vii Dang, Nba nu6c, chê d xã hi chir nghia; khcii 
d.y khát v9ng phát trin dt nixO'c phn vinh, h?nh  phire, phat huy chI và 
sire manh  dai doàn kt toàn dan toe kt hcp v&i sire manh  th&i  dai...".  Van 
kin Dai  hi XIII cira Dàng diã mt 1.n nUa khng dijnh và b sung ni dung, 
phumig châm: "dan bitt, dan bàn, dan lam, dn kiêm tra, dan giám sat, d 
thi, hu&ng"; xác dinh rO hcm vai trO "fJáng länh dao, Nhà nwó'c quán l, Mt 
tr2n Td qudc và các td chic chInh trj - xii h5i lam nông ct d nhán dan lam 
chi ". Bang và Nhà nuOc d ra dtr&ng 1i, chü trtxong, chInh sách, pháp lut 
tao nn tang chInh trj, pháp 1, tOn tr9ng, bão dam, bào v quyn lam chü eUa 
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nhân dan; khng dnh "vai trO chU th& vj trI trung tâm cüa nhân dan trong 
toàn b qua trInh xây dirng, phát trin và bâo v T quc. Vic xây drng và 
phát huy sue manh  cüa khi dai  doàn kt toàn dan tc phài luôn luôn d.t duói 
sir lãnh diao  cüa Dàng. Sir lãnh dao  cia Dáng là ng9n CY quy ti sue mnh diai 
dioàn kt toàn dan tc, phn du vi mt nrnrc Vit Nam "dan giàu, nrnic 
manh, dan chi, cong b.ng, van minh". Van kin Dai  hi cling dã chi ra trách 
nhim và vai trô nêu guoig cia các cap u dng trong vic xây drng và cling 
c khi d.i doân k&, nh.n manh:  "Sir doàn kt, n1it trI trong Dang là diu 
kin tiên quyt d Dàng thirc sr xirng ctáng là hat  nhãn dioàn kt cia cà dan 
tc, cia toàn xã hi". Nêu rö yêu c.u: "Cp us', t chiirc dãng, các t chCrc 
trong h thng chInh tn, di ngü dãng viên, can b, cong chüc, viên ch(rc 
phài nêu gucmg thic hành dan chi, tuân thi pháp lut, dê cao dao  d'Crc xã hi" 

A A A P trong thrc hanh dan chu, trong thc hiçn cac nhim vii chrnh tq. Dong thai 
"xu l kjp thô'i, nghiêm minh nhüng to chüc, Ca nhãnlgi d1ing dan chi, gay 
r& ni b, lam mt on djnh chInh tn - x hi hoc vi pham dan chi, lam 
phi.rang hi dn quyn lam chi cia nhân dan". 

Cing vài phát hüy dn chi xã hi chi nghTa, vic tang cu&ng du tranh 
phèng, chng tham nhüng, tiêu circ cing duçic Dáng ta xác djnh là ca si d 
tao sir dng thun xã hOi,  sr ding thun gifta Nba nuó'c và nhân dan, qua dró 
tang cuäng khi dai  doân.k& toàn dan tc. Van kin Dai  hi XIII cia Dãng 
dã kh.ng djnh phãi "du tranh ngan chn, dy lii tham nhüng, tiêu circ, vâi 
quyt tam chIrih trj cao han, hành dng manh  me, trit d han, hiu qua han", 
dng thai "g.n phông, chng tham nhing, tiêu c11c vài xây dirng, chinh dn 
Dàng, xây dmg, cing c h thng chInh trj trong sach,  v(tng mnh, cing c 
kh,i dai &an kt toan dan tc". 

Van kin Dai  hi cOn dê ra yêu :CU "dôi mói to chüc b may", ni dung 
và phuang thüc hoat  dng, xây dmg di ngi can b M.t trn T quc va cac 
t chüc chInh trj - xã hi di mnh,.ngang tm vó'i yêu cu nhim vi, dc bit 
là di ngU can b & ca sâ, da bàn d Cu; bô sung vào Van kin cuc vn 
dng lan, trung tam cia Mt tr.n: "Toãn dan doàn kt xây dirng nông thOn 
m&i, dO thj van minh"; d ranhim vi "Xây drng th trn lông dan, phát huy 
sue manh  doàn kM, dng thun cia nhân dan trong và ngoài nuâc di xay 
drng va bao vç To quoc 

Thwa các vj dgi bié'u, thwa các dcng chi 

Trong nhUng näm t6i, tInh hlnh th giói së tip titc cOn có nliling din 
bin phuc tap.  Hoà blnh, hgp tác và phát trin v.n là xu th lón, song dang 
dung tri.rac nhiu tr& ngi, khó khan; canh  tranh chin luçic giüa cac nuóc 
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lan, xung dt cc b tip tiic din ra dixái nhiu hInh thüc, phCrc tap  và quyt 
lit han, lm gia tang rñi ro di vth môi trLrYng kinh t chinh trj, an ninE 
quc t. Di djch Covid-19 tip tiic din bin phic tap,  khó kim soát, tác 
dng tiêu circ, kéo dài dn kinh t th giâi, khu virc, trong do có nithc ta. O 
trong rnràc, chñng ta diang tip tiic dy manh  toàn din, dng b cong cuc 
dM mâi; tang cthng xây drng, chinh dn Dàng và h thng chInh trj trong 
sach, vthìg manh, phat huy dan chu Va sue manh dlai doan ket toan dan tôc, 
phat trien kmh te nhanh, ben vlrng, nang cao dcii song vat  chat, trnh than cua 
nhãn dan; gilt vttng n djth chmnh trj - xã hi; tang cuing hoat dng d6i 
ngoi; gilt vltng mOi tnthng hoà bInh, bâo v vltng chc dc l.p, chü quyn 
quc gia; phn du dn gilta th k XXI, nuóc ta tth thành nuóc phát trin 
theo djnh huóng xa hi chü nghia. Tuy nhiên, chüng ta cling gp không It khó 
khän, thách thirc, nht là tác dng cüa suy thoái kinh t& tài chinh, nhttng tiêu 
e1rc và t nan  xâ hci, vAn d bào v chü quyên biên, dáo... lam ãnh huOng 
nEAt djnh dn tu tuang và dOi sng các tAng 1&p nhân dan. 

Truac yêu cAn cia sii nghip dôi mOi, cong nghip hoá, hin dai  hoá, 
xây d1rng và bão v dAt nuâc theo tinh thAn cia Cwcrng lThh chInh trj, các van 
kin quan trçng khác ma Dai  hi XIII cia Pang vlra quyt djnh dang dt ra 
cho toãn Dàng, than dan và toàn quãn ta nh'Ctng nhim vi nng n nhung rAt 
ye yang. Do do diOi hOi ching ta phài có quyt tam cao han nita, n lirc 1&i han 
nUa, doàn kt thng nhAt chat  chë han nEta d phAn dAn thirc hin thng lçii 
Nghj quyt Dai  hi lAn thir XIII cia Dãng. Vai vai trO là t chic dgi din cüa 
nhán dan, là m5t bphçn cáu thành quan trQng trong hç thong chInh lii & nithc 
ta, Mt trn T qu& Vit Nam và các t chirc thành viên cAn lam t& han nUa 
vai trO là nông cM chmnh trj, có trách nhim ye yang trong xây djng khi dai 
doàn kt toàn dan tc, tp hpp, vn dng nhân dan dAy m?nh  các phong trào 
thi dua yêu nixâc, thc hành dan chi, xây drng dng thun xã hi d gop 
phAn th1rc hin th.ng lqi các mic tiêu chmnh trj cia dAt nirâc trong giai doan 
m&i. Dáng lãnh dqo, Nhà nithc quán lj, Nhdn dan lam chi phài là ba chãn 
king vftng ch.c cia sir nghip xây dirng và báo v dAt nuâc ta, T quc ta. 

vai tinh thAn do, tôi xin d nghj Mt trn T quc Vit Nam và cac t 
chirc thành viên can tiêp tue tong kM, due rut kmh nghiêm, dao sâu nghiên 
cim, die ra cac giai phap mcii doi vrn m9t so yeu cau, nhiçm vi cci ban sau: 

M3t là, flip tyc tang czthng xáy dyng và cIng cd vfrng chac khi dgi 
doàn kit toàn dan t(äc, phát huy tinh than sang tgo cza các tang lop nhân dan 
trong xáy c4tng và bào vç Ta qudc. 
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Truâc hM, cn tip tic nhn thirc và quán trit sâu sc quan dim chi 
40: Cách mng là sir nghip cUa nhân dan, do nhân dan, vi nhn dan, và 
chmnh nhân dan là ngthi lam nén nhUng th.ng lcii to iOn, có nghia ljch si'r. 
Chü tich  H Chi Minh dã day: "Dgi doàn kIt dan tt7c khóng chi là myc tiêu, 

, .% .•• .,, . 7 , 

nhz?m vy hang dau cua Dang ma con la myc tieu, nhzçm vy hang dau cua ca 
dan tç5c". Do. do, mt trong nhftng nhim vi bao trüm, quan tr9ng hang dâu 
cüa Mt trn T quc là tip tc xây drng và tang cung cüng c khi dai 
doàn kt toàn dan, tp h9p rng rãi mi tang lóp nhn dan, báo dam sir thng 
nht cao v nhn thüc, tu turâng và hành dng, kiên djnh miictiêu dOe  ip dan 
tOe và chü nghTa xã hOi,  kiên quyêt, kiên trI báo vO, gift vting dOe  ip, ehü 
quyn quc gia, gift vtThg n dnh chInh trj - xã hOi,  xây dimg dt ni.rOc ngày 
càng giàu mnh, van minh, nhân dan có cuOc  song am no, hanh  phi:ic. 

Mt tr và cáo t chirc thành viên phái lam tt han nfta cong tao tuyen 
truyn, giáo diic, vn ding nhân dan hiu dy dit và thirc hin tt du&ng ii, 
chü truang, chInh sách c1ia Dàng, pháp lu.t cüa Nhà nuOc. Mt trn phãi là 
hat nhân trong cong tao báo vO nn tang tu tir6ng cüa Dáng, trong phông, 
chng am mini, hoat dng "din bin hoà bInh" cüa các th hire thu djc.h; kiên 
quyt du tranh bác bO cáo quan dim sai trái, phãn dng, ca hOi  chInh trj. 
Tang cu&ng tuyên truyn sâu rng d cáo t&ng lap nhãn dan nh.n thirc sâu 
se am mini thãm dOe  cüa các th 1c thU djch xuyên tac  ljch sft, xuyên tac 
quan dim, duông led, chInh sách cUa Dãng, pháp lu.t cUa Nhà nuOc v dan 
tOe, ton giáo nh.m chia r, phá hoai khed dai  doàn két dan tOo. 

Hai là, phát huy thc rnqnh sang tçio to l&n cia các tdng lop nhân dan, 
doàn viên, hi viên gOpphán thl!c hin thng ki các myc tiêuphtht triln kinh 
te', xã hói cia dá't nzthc. 

Dng lirc và ngun 1irc phát trin quan tr9ng cUa d.t nuOc là khai 4y 
mnh me tinh thn yêu nuOc, chI tr cithng, sirc mnh dai  doàn kt toàn dan 
tOe và khát v9ng phát trin d.t nuOc phôn vinh, hanh  phUc. Mun lam dirçc 
nhu 4y, Mt trn T quc cn thirc hiOn ted han nfta vai trô nông cot trong 
viOc chU trI hip thucmg, phed hcip vài các t chirc thành viên va cac c.p 
chInh quyn dng viên, phát huy ted han nfta vai trô doàn ked cáo giai thng, 
nêu cao vai trè cUa các cá nhan tiêu biêu trong các giOi dng bào, các dan tOe, 
ton giáo, nguài Viet  Nam dnh cu nuOc ngoài. Quan tam dn tam hi, 
nguyen v9ng và iqi Ich thiêt thrc cUa mi tang lOp nhân dan, tao  mi diu 
kin thun li và 4n dng, iOi cun d nhân dan tham gia manh  me vào các 
phong trào thi dna, các cuOc  4n dng do Mt trn và cáo M chüc thành viên 
phát dng; phát huy mçi ngun lirc, khà näng sang tao,  dóng gop tIch 
sir nghip chung cUa d.t nuOc. 
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Chü trQng phát trin giai cá'p cong nhán cá ye so luçing và chat hzgng; 
nârig cao bàn linh chInh trj, trInh d h9c v.n, chuyên mOn, k5 nàng nghO 
nghip, tác phong cong nghip, k' 1ut lao dng thIch img vth cüc Cách 
mang cOng nghip '1n thcr tu. Phát huy vai trô chü th ci1a nÔng dan trong 
qua trInh phát trin nông nghip, phát trin kinh t nông thôn, xây dixng nông 
thôn mri. Xây dirng d5i ngi trI thi-c ngày càng h9n manh, Co ch.t ltrçxng cao, 
dáp (mg yêu c.0 phát trin dAt nuâc trong tInh hInh m9i. Phát trin d(5i ngü 
doanh nhân ngày càng ion manh v s 1izcng và cht hxcing, có tinh th.n cng 
hin cho dan tc, có chun mrc van hoá, dao  dirc ti&i b và trinh d quàn tn, 
kinh doanh giOi. Tang cithng giáo dc dil h tré v l twng cách mang,  dao 
d(rc, li sng van hoá, nâng cao lông yêu rnrâc, tr hào, tr ton dan tc, nuôi 
duo'ng hoài bão, khát v9ng vt.wn len, t.o dng 1irc trong hçc tp, lao dng 
sang tao,  kh&i nghip, 1p  nghip;tao mçi diu kin d phát trin lành m?nh, 
toàn din, hài hoà cà v trI tue, th cht và giá trj thrn m51. Nang cao cht 
hrçng ngun nhán 4c nI dáp frng yêu c.0 phát trin bn vttng dAt nuOc. Phát 
huy tInh tIch circ ehInh tij - xã hi cüa cy-u chiln binh, can b cOng an hu-u trI 
trong xây drng và bào v Dàng, Nhà nuc9c, nhân dan và ch d xã hi ehü 
nghia. Phát huy trI tue,  kinh nghim sng, lao dng, hpc t.p cüa ngwài cao 
tui trong xa hi, cong dng và gia dInh. 

Bào dam các dan te bInh dAng, doàn kt, tOn trçng, gi(ip nhau cüng 
phát trin. Chü trçng tinh dc th'i cUa 11mg vüng dng bào dan t(5c thku so 
trong hoach djnh và t chrc thrc hin chinh sách dan tee. Chng tu tuOng k' 
thj dan tc, dan tc c'rc droan, dan tc hp hôi; nghiêm trl mçi am miru, hành 
dng chia rë, phá hoai khi dai  doàn kt toàn dan tc. Tip tçic vn dng, 
dioàn kt, tp hçTp các t chic tOn giáo, chic sac, tin dc sang "tht diii dçp 

dlao", d6ng gop tIch crc cho cong euc xây dirng và bào v T qu&. Phát 
huy nh&ng giá tn van hoá, dao  dirc t& dep và the ngun 11rc cüa các ton giáo 
cho .sir nghip phát trin dAt nu6c. H tr? d ngu'&i Vit Nam & nithc ngoài có 
dja vj pháp l vUng ch.c, phát trin kinh t và dôi sng, hoà nh.p vii xa hôi 
nu6c sâ ti; nâng cao hiu qua cong tác bào h cOng dan; giü g'm bn se van 
hoá dan tc, nâng cao lông tr hào, tr tr9ng, tr ton dan tc; dng viên dng 
bào huóng ye dAt nrnrc, dóng gop tIch circ cho sir nghip xây drng và bào v 
To quc. 

Hin nay, tlnh hlith dai  djch Covid-19 van drang din bin rt phirc ttp, 
tc d lay lan r.t nhanh,gây tn hai  l&n v sue khoé và tInh mang  cüa nguM 
dan, inh hl.rOTlg nghiêm tr9ng c1n kinh t - xâ hi và mci mt cüa dOi sng. 
Vâi tinh than "chéng djch nhu chng gict1, bão v s1c khoê, tInh mng cUa 
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nhân dan là trên hat, truâc hat, tôi d nghj M.t trn T quc và các th chi'rc 
thành vién cüng toàn th các t.ng lop nhân dan cUng dng lông nht trI cao 
nht tham gia phông, chng dch yxi tinh th.n: Chzng ta dd cd gang càng có' 
gang hun nü-a,' dã doàn kit càng doàn kIt hun n1-a; dâ quyEt tam càng quye't 
tam cao hun nüa; ton dan tc muon ng'txi nhu mt, dng lông cüng Dàng, 
ChInh phü, các cap, các ngành tim mçi each quyt ngän chin, d.y lüi bang 
dugc, không d djch lan rng, büng phát trong cong  dng, bào v sirc khoê, 
tInh mng và chäm lo tt nMt cho dâi sng cüa nhân dan. 

Ba là, Mgt tran  Td quc Viçt Nam và các tá chz-c thành viên cdn phát 
huy mçinh hun nIa vai trô tiên phong trong viçc báo dam quyn lam chi cüa 
nhán dan; tham gia xáy dtng Dáng và Nhà nzthc ngày càng vfrng mçznh. 

EM xây dirng và phát huy süc mnh cüa khi di doàn k& toàn dan tc 
thI cn phãi thirc hành và phát huy rng rãi dan chü xä hi chü nghTa, quyn 
lam chü cüa nhan dan. Phâi thirc hin dung dn, hiu qua dan chü trtc tiê, 
dan chü dqi din, dc bit là dan chü ó' cci s&; lam t&, có hiu qua phi.rcing 
châm: "dan bitt, dan bàn, dan lam, dan kie2m ira, dan giám sat, dan thu 
hu-&ng". M.t trn T quc và các t chi'rc chinh frj - xA hi cn phát huy, lam 
t& vai trO lam nông c& d nhãn dan làmchU. 

Mt trn T quc Vit Nam cn lam tt han nfta vai trô giám sat và 
phdn bicn xã hói theo tinh thn Hin pháp näm 2013, Lut M.t tr.n T quc 
Vit Nam và các quy djnh cüa Dáng, Nba nuâc. Tang cu?xng giám sat d tao 
sii ding thun, nh.t tn cao, n dlnh  xã hi, phát trin toãn din và bn \rrng 
d.t nu6c. Mt trn T quc phái tip tiic lam t6t vai trO chU trI hip thtrang, 
phi hqp giüa các t ch(rc thành viên trong vic thirc hin giám sat và phãn 
bin xã hi; phát huy ti da trI tu ci'ia các nhà khoa hgc, nhtrng chuyên gia 
giàu kinh nghim tham gia xây dirng pháp lu.t, phãn bin, dóng gop kin 
hoàn thin khâu dt phá ye the ché phát triên dat nuâc, the ché phát huy 
manh m quyn lam chü cüa nhãn d, các chñ truang, chInh sách cüa Dáng, 
Nhà nisccc và cUa cp u, chInh quyn các dja phuang, nht là nhüng vn d 
quc k dan sinh, lien quan trirc tip dn quyn và lçii Ich hqp pháp cüa qu.n 
chung nhân dan. 

Tip tiic chu dng tham gia sâu han, toàn din, hiu qua han và dng 
viên nhân dan tIch circ tham gia vào cOng tác du tranh phông, chng tham 
nhUng, tiêu circ, th'çrc hãnh tit kim, chng lang phi. Phát huy vai trô tIch ciic 
trong tham gia kim soát quyn lirc, giám sat d quàn l xã hi cong khai, 
minh bach.  Phi hçp dê xut, xây dirng các ca ch& phuang thüc phü hcTp 
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phán ánh tâi cp u, chInh quyn và trrc tip du tranh phOng, chng quan 
lieu, tham nhng, lang phi & ngay tai  môi dja bàn dan cu, Co quan, dcm vj. 

Phài lam t& han vai trô t.p hcp, lang nghe kin nhân dan a phàn 
ánh vOi cac ca quan Dâng và Nlhà nixrc i trung uang cüng nhu các cija 
phixcmg. Chü dng phi hcrp vOi chInh quyn các cp giâi quyt có hiu qua 
nhing vn d xã hi büc xüc ngay tai  Ca s&, gop ph.n bào d?im quyn và lçii 
Ich hçp pháp, chinh diáng cUa nhân dan. Luôn di thoai, 1ng nghe, h9c hôi, 
tip thu kin, giài quyt khó khän, vixóng mc và yêu cu chInh dláng cüa 
nh.n dan; tin dan và ton tr9ng dan. 

Bdn là, v cong tác xáy d'ng ni b, Mgt trgAn  Td quc ViçAt  Nam và 
các td chzc thành viên cdn ti4 tuc hoàn thin cc ch kiên toàn, di mài t 
chic, nç5i dung; phuv'ng thác hoqt dng, dáp zng yêu cu nhiçAm  vy trong 
giai dogn mái. 

Di m&i t chCrc b may, ni dung và phirang thirc hoat dng, nâng cao 
trách nhim và chit luçing cüa di ngfi. can b M.t trn T& quc và các t 
chirc chInh trj, - xã hi, huâng mnh v ca s&, dija bàn dan Cu; SâU sat vri dan, 
th.t si,r thit thirc, hiu qua nhu clii dn cUa Chü tjch H Clii Minh tai  Dii hi 

A A - A A A thong nhat Vit Mmh - Lien Viçt (nam. 1951): Hoçzt dQng cua Mt tran nen 
nhm vào dkm chInh d tránh khdi vic gI c12ng lam, nhimg It vic lam chu 
dáo ". Tang cumg vai trô nông c& chinh trj, trách nhim cña Mt trn Th 
quc, các t chirc chInh trj - xã hi trong xây dirng kh& dai  doàn kt toàn dan 
tc, t.p hçTp, 4n dng nhân dan d.y rnnh các phong trào thi dna yêu nuó'c, 
d.y m?nh  cuc v.n dng "Toàn dan dQàn kit xáy dyng nOng thOn m&i, dO thj 
van minh", thirc hành dan chü, tang cu&ng dng thun xã hi. Thirc hin tt 
vai trô giam sat, phan biên xã hôi, dai diên bao ye quyn Va lai ich hap phap, 
chmh dang cua doan vien, h91 vien, tich circ tham gia xay dirng Dang, Nha 
nuc, tang cuàng cti ngoi nhân dan. Xây dirng .th trn lông dan, phát buy 
siirc manh  dioàn kêt, dông thun cña nhân dan trong và ngoài nuc9c die xây 
dirng và bào v To quôc. Coi trong vic nhãn rng các diên hInh tot, phê 
phán nhftng vic lam chua tht, khtc phiic bnh hInh tht'rc. 

Mun th, phái kp thi d xut, tháo gä nhttng khó khãn, vuâng mac, 
bt c.p v th ch; rnO hInh th chirc, Ca ch hot dng và nâng cao hiu lirc, 
hiêu qua hoat dông cua Mat tran Va cac to chic doan the Phat huy hiêu qua 
vai tro chu tn hiçp thuang cua Mat tran trong phoi hap thong nhat hanh d9ng 
vó'i các t chirc thành viên. Mt trn và các t chirc thành viên c.n chii tr9ng 
vic ph& hqp v1i chInh quyn bang các quy ch, chuong trinh, k hoach C11 
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th d thirc sir tao  nên süc mnh cüa• ca h thng chmnh tr thrc hin nhim vii 
chung. Tang ci.thng chuyn di s& Crng ding cong ngh thông tin trong hoat 
dông, tuyên truyn, v.n dng, nm b.t tInh hInh doàn viên, hi viên Va CC 

tng lop nhân dan dáp ixng yéu cu trong giai doan mái. T.p trung nâng cao 
clfiucYng, dào t?o,  bi duOng di ngü can b Mt ti4n  và doàn th cO tam 
huyt, trách nhim, ht lông vi cong vic, không ngirng di mói tix duy, sang 
tao, có bàn lTnh, dm nghi, dam lam, dam chju trách nhim, dam di.rang d.0 
vâi khó khän, thcr thách vi sir phát trin chung ca dt nithc; dc bit là d 
ngü can b hoat dng chuyên trách & các c.p phài th.t sir say me vOi cong 
vic, ra si.rc hQc t.p, rèn luyn, nâng cao trmnh d hiu bitt v các mat, thuông 
xuyên neu gucmg, phâi trâ thãnh nhttng trn gtrang sang d dan mEn, dan 
thwoig, dan ton trçrng và nhan dan ducic nh. T.p hcp, phát huy thi da vai 
trô, sir dóng gop càa các nhà khoa hçc, các chuyên gia, các cá nhàn tiêu biu 
trong các tng lap nhân dan, trong các dan tc, các ton giáo và ngui Vit 
Nam a nixac ngoài. 

Nàm là, tieiv  tc di m&i và tang czthng s ldnh dcxc' cia Dáng, sitphi 
hcrp cia các cc" quan nhà nzthc, các td chic cO lien quan v&i hoçit dç5ng cla 
Mt trmn. 

Xây dirng khM d.i doàn kt toàn dan tc là nhim .vi cüa toàn Dàng, 
toàn dan, do do phãi tié'p tyc ddi mâi mgnh me phwong thic lãnh dcxc' cia 
Dáng di vai Mt 1rn T quc và các t chirc thành viên. Dãng ta vfca là 
ngw&i lãnh dcxo,  vira là thành viên cza Mt trn; Dãng lãnh dao Mat trân 
thông qua vic phát huy vai trô thành viên cüa Mt trn chi khOng d&ng 
ngoài, dz-ng trên d lãnh dao  M.t trn. ChU tjch H Chi Minh dã chi dan: 
"Dng khOng thE dôi hói Mit tran  thfta nhn quyEn lânh dgo cia mInh, và 
phái tO ra là mt b5 phn trung thành nMt, hogt dc5ng nhá't và c/ian thrc 
nMt. Chi trong dáu tranh và cOng tác hang ngày, khi qun ching rç5ng rãi 
thfta nhan  chIn/i sách ding dn và näng ltc lânh dgo cüa Dáng, thI Dáng 
mái giành du'crc cl/a v/ lânh do ". 

Vy các cci quan Trung uong, môi cap u, chInh quyên can phãi lam gI 
d thirc hin cho bng dugc miic tieu xây dirng và cüng c vCtng chc khi 
dai doàn kt toàn dan tc theo Nghj quyt Dti hi XIII cüa chuing ta dä d ra? 

- Trzthc hEt, mi c.p us', chinh quyn, can b, dàng viên phái tip tiic 
quán trit, nhn th'trc sâu sc v vai trO, vj trI, t.m quan trpng cüa cOng tác 
M.t tr.n trong tInh hInh mói; d cao trách nhim cña çã h thng chInh tn dj 
vâi hoat dng càa Mt trn T quôc, các th chirc chinh trj - xã hi trong ca 
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ch "Dáng lãnh do, Nhà ntthc quán l, N/ian dan lam chz ". Nâng cao thüc 
trách nhim cüa can b, cong ch'crc, viên chIrc Nha. nuâc v thirc hành phong 
cách dan vn theo thm gucing, dao  dirc cüa Chñ tjch H Chi Minh: "TrQng 
dan, gá'n dan, hieu dan., hçc dan và có trách nhim vài dán", "Nghe dan nói, 
nói dan hiê'u, lam dan tin", thirc sir vi nhân dan, phiic vi igi Ich cüa nhân dan. 
Phái th.t sir thm sâu Ru day cüa Bác H: "Lam cOng bOc  ci:ia Dan", "lam 
d.y tr nhân dn chü không phài lam quan nhân dan", "dirng len m.t lam 
quan each mng"; không phái truâc mt Dan cr vMt len trán hal chft "Cong 
san" ma ngui ta n sq. Mun 4n dng nhân dan thI tnthc ht mi cong 
chüc, dãng viên phài thirc sr gucung mu ch.p hành duông 1i, chü tnrclng 
cüa Dâng, chInh sách và pháp lust cüa Nhà mràc, di du hu&ng üng các 
phong trào thi dua, các cuc v.n ctng do M.t trn và các don the phát dng; 
thông qua hoat dng cüa Mt tr.n và doãn th d dn vó'i nhân dan, chüng ta 
c.n xem do là ecu hi d gan dan, sat dan, hiêu dan, ton tr9ng và l.ng nghe :c' 

kin cia nhan dan; kim nghim xem các chü tri.rong cüa Dang, chInh sách 
cüa Nhà nrnc có den dugc v&i nhân dan hay khOng, có thun lông dan hay 
không? Dng chI nào th a v&i hot dng cUa M.t trn, doân th thI cüng 
dng nghia vài xa thi qun chiing nhân da.n. Tuy nhiên, nói nhi.r th không có 
ngbia là luy dan, tip xüc vài dan mt each hInh th&c, càng không "theo 
duôi" qu.n chüng. 

2. Các c.p u tr Trung uang dn Ca sâ c.n tiêp tiic t.ng cuô'ng han ntta 
scr lãnh dao  cüa Dàng d& vi cong tác M.t trn Va các doan th nhân dan. 
Trong boi canh tmh hrnh mm hiçn nay, cong tac van  d9ng, doan ket nhan dan 
cn phài° có s'çr d.0 t.r xüng dáng và dra trên Ca s& ithn thirc mfci. Theo tinh 
thn Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dâng và nghj quyt dai  hi dáng b cac 
c.p, tôi d ngh các c.p ui chi dao,  rà soát dánh giá thng th vic thirc hin 
các nghj quyt, chi th, kt lun và các chü truong v xây dirng khi di doàn 
k& toàn dan tc và v cong tác M.t trn. Nhân day, tôi d nghj các ecu quan 
tham mini nghiên c(ru d xut d tin tói thng kt dánh giá 20 11am thirc hin 
Nghj quyêt s 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, Hi nghj ln thir bay Ban Ch.p 
hành Trung irang Dãng khoá IX ye phát huy sirc manh dai doàn kt toàn dn 
tc vi dan giàu, nithc m?nh,  xä hi cOng b.ng, dan chü, van minh. TIr vic 
dánh giá tng kt, tin tó'i xây dirng chin lugc dai  dioàn kk toan dan tc 
trong giai don each mng mOi. 

3. D bào dam si,r phi hgp ch.t chë và tao  diu kin cho Mt tr.n và 
cac th chirc thành viên thrc hin t& vai trô cüa mInh, các ecu quan nhà nrnuc 
cn quan tam nghiên ccru, hoàn thin th ch, ca ch& chInh sách, pháp 1u.t, 
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t.o mci diu kin d nhân dn phát huy quyn lam chfi, tham gia có hiu qua 
vao vic quán 1 nha nuóc, quàn 1 xa hi; hoãn chinh ca sO!  pháp 1 cho các 
hoat dng cüa M.t trn và các t chirc thành viên. Tang cuäng ca s& pháp l 
nhm phát huy vai trô tir quãn cüa nhân dan trong cong dng dan cu, thôn, th 
dan ph (ghi nhn nhi:tng dlóng gop hiu qua cüa nhân dan thông qua. các mô 
hInh tr quán, "t lien gia tir quãri", "t Covid cong dng", ut  ttj quan v1ng 
xanh phông, chng djch"...). Tôi d nghj, cn tip tiic nghiên cIru d hoàn 
thin pháp lust v giám sat và phãn bin xa hi, to diu kin that tM d phát 
huy vai trô giám sat cüa nhâñ dan, giám sat trirc tip và giám sat thông qua 
vai trà cUa Mt trn và các doàn th nhâri d. Mat khác, các Ca quan nhà nuOc 
tir Trung uong dn dja phucmg c.n can dr vào chi'rc näng, nhim vii, phi 
hçip cht chë, nhjp nhãng han naa vO!i M.t trn và các doàn th nhãn dan. 
Thông qua các Ca ch khác nhau nhi.r nghj quyt lien tjch, quy ch phi hcrp, 
chiiang trinh phi hçtp... vüa d tang curng hiu 1irc, hiu qua quail 1 nhà 
nuâc kt hçp vâi phucing thi'rc vn ding, tp hcrp nhân dan, t?o.  thành sirc mnh 
chung d giái quyt có hiu qua các miic tiêu, nhim vii kinh t - x hi cüa 
mi dja phuong, nh.t là cac nhim vii cp bach v gim nghèo, an sinh x 

hi, xây drng nông thôn mâi, phOng, chông djch bnh... Lam duçic nhu 4y 
së có lçii cho Ca Nhà nu6c và Mt trn trong vic phic vi igi Ich cüa ton dan. 

Thica các cy, các vj, các dông chi, 

Thita các vi dai biéu khách quj, 

Vâi truyn thng doàn kit, tinh thn trách nhim cao, tôi tin tu&ng và 
mong rng, Mt trn T quc Vit Nam và các t chüc thành viên së trin 
khai th%rc hin có hiu qua chuo-ng trInh hành dng thiic hin Ngh quyt D.i 
hi XIII cña Dáng, tip tiic có nhüng hoat dng näng dng, sang tao, di mài 
mnh me ho-n nUa; thit thc, hiu qua cao han nüa, gop phn tp hcTp ngày 
càng d6ng dáo các tng lop nhân dan trong khi di dioãn kt dan tc; tang 
cu&ng miM quan h gn bó máu thjt giüa Nhán d vâi Dãng và Chinh quyn, 
to thành siirc mnh to l&n, vô djch d xây dirng T quc Ia ngày càng cuO!ng 
thjnh, Nhan dan ta ngày cãng hanh  phiic; D.t nuO'c ta ngày cãng phát trin, 
phn vinh. 

Chic các cy, các vj và các dng chi mçinh khoé, hgnhphic! 

Chic H5i nghj cia chzng ta thành cong tat dçp! 
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