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Câu 1: Anh (chị) nêu nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: "Xây
dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân
dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
1. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân:


Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học
lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử như Nguyễn Trãi đã kết luận: Lật
thuyền mới rõ dân như nước. Đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng
tạo học thuyết MácLênin khi các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là
sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nhân dân đóng vai trò quyết định
trong sự nghiệp cách mạng.



Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí
của Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh: "Nếu không có nhân dân thì Chính phủ
không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta,
kính ta". Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài
dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh
hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân.



Kế thừa quan điểm chủ nghĩa MácLênin, Hồ Chí Minh khẳng định “cách
mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”. Mặt khác phải thấy rằng
dân chúng tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. “Dân chúng
đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm
cũng không nên”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và các
nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó
khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong”.



Bên cạnh đó, tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm
đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn
tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ tôn trọng
nhân dân có nhiều cách, “không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép
mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân, Khi huy động nên
vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì
có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng
dân”.



Giữa năm 1948, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều không nên làm và 6 điều nên
làm. Trong 6 điều không nên làm có những điều liên quan đến cuộc sống
hàng ngày của Nhân dân nói chung, đồng bào miền ngược nói riêng như
tín ngưỡng phong tục, đáng chú ý là “không bao giờ sai lời hứa”, “không
nên làm hoặc nói điều gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem
khinh họ”. Những điều nên làm cũng liên quan đến công việc thực tế hàng
ngày, đặc biệt là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm
công việc, trọng kỷ luật”. Hồ Chí Minh kết thúc 12 điều đó bằng bài thơ
cổ động khẳng định đã là người yêu nước thì “nhất quyết không quên” và
ai cũng làm được, phải biến thành thói quen, muôn người như một. Làm
được như vậy thì dân tin, gốc vững. Mà “Gốc có vững cây mới bền. Xây
lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
2. Phát huy dân chủ



Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân.
Trong chế độ Dân chủ Cộng hòa, dân là chủ, thì Chính phủ, Đảng, cán bộ
từ trung ương đến địa phương đều phải phụng sự nhân dân, là công bộc

của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân
dân”.


Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm
của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Cần phải nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển
văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích nhân dân tham gia
vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều
kiện cho dân làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền
dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc
tích là dân làm chủ và dân là chủ. Đồng thời, dân cũng phải có nghĩa vụ
làm tròn bổn phận công dân.



Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Bởi vì, “dân chúng biết giải quyết
nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài
giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Muốn vậy, thì phải chịu
khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, cần tẩy sạch bệnh
quan liêu mệnh lệnh. Bởi vì nguyên nhân của bệnh ấy là do nhiều cán bộ
ta xa nhân dân, nên không hiểu biết tâm lý, nguyện vọng của nhân dân,
khinh nhân dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Theo Hồ Chí Minh “Không
học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới
làm được thầy học dân”.



Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là phát huy quyền của người dân về
mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...; phải
quan tâm phát triển năng lực, tiềm năng của mọi người dân. Cán bộ nếu
sợ nhân dân, khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ nhân dân phê bình mình.
Không tin cậy nhân dân, họ quên rằng không có lực lượng nhân dân, thì
việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong, có lực lượng Nhân dân, thì
việc to mấy, khó mấy làm cũng được. Không hiểu biết nhân dân, họ quên
rằng Nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực, không thể lý luận suông,
chính trị suông. Không yêu thương nhân dân, họ chỉ biết đòi hỏi nhân dân,
không thiết thực giúp đỡ nhân dân, thậm chí có nơi cán bộ lừa phỉnh dân,
dọa nạt dân
3. Về chăm lo đời sống Nhân dân:



Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì

dân và do dân. Cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau Tuyên
ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách giải quyết
những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Người
nhấn mạnh “muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho
dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú
ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó khăn đến đâu mặc lòng, những vấn
đề quan hệ đến đời sống của dân. Kháng chiến và kiến quốc gắn bó chặt
chẽ với nhau. Muốn kháng chiến thành công thì phải có sức dân, lòng dân.
Muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Hồ Chí
Minh nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết
đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị
của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải
thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có mặc; 3. Làm cho
dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là
bốn điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp
sức được cho tự do độc lập”.


Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng phải đứng vững trên lập trường

của giai cấp công nhân, để hết lòng hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã
hội, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta
không có lợi ích gì khác. Phận sự của đảng viên và cán bộ là phải tổ chức
nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và và nâng cao sinh
hoạt, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa cho nhân dân. Để thực hiện
được, Đảng cần đưa ra phương hướng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện chính
sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế  xã hội, mở
rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến
mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu
thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống, phát
triển và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,... Chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang
bảo đảm quyền an sinh xã hội của công dân. Đổi mới chính sách giảm
nghèo theo hướng tập trung, hiệu quả và tiếp cận phương pháp đo lường
nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã hội cơ bản và tiếp cận các dịch

vụ xã hội cơ bản, tổ chức tốt hơn việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ
bản thiết yếu, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng
chính sách, người nghèo, nhân dân sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó
khăn; phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu
công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên,... Phát triển đa dạng các hình thức
từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người
yếu thế, coi trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số  kế
hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây
dựng gia đình hạnh phúc.
Câu 2: Nhận thức của bản thân gắn với nhiệm vụ được giao của người
cán bộ Đảng viên?
 Chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục
tiêu phát triển tại cơ quan, đơn vị.
 Đề xuất các ý kiến cải tiến giúp nâng cao uy tín của đơn vị, cải thiện
kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân viên tại cơ quan,
đơn vị, thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân.
 Bản thân người cán bộ cần thực hiện nói đi đôi với làm, giữ nghiêm kỷ
luật kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; chấp hành, thực hiện nghiêm
nguyên tắc tập trung dân chủ; công khai, minh bạch trong thực hiện
nhiệm vụ, tạo uy tín trong quần chúng nhân dân, tiên phong, gương mẫu,
làm việc có năng suất hiệu quả, có trách nhiệm và sẵn sàng chịu trách
nhiệm phù hợp với cương vị.
 Nghiêm túc thực hiện "cần, kiệm, liêm, chính", kiên quyết chống lại
thái độ quan liêu, thờ ơ trước khó khăn của người bệnh nói riêng và nhân
dân nói chung, không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và
nhân dân.
 Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn,
hiệu quả.
 Lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, tích cực giải quyết dứt điểm các vấn
đề phức tạp, bức xúc.

 Nghiêm túc rèn luyện thực hiện Chuẩn mực đạo đức cơ quan về “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đoàn kết, ra
sức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa
cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; kiên quyết
chống lại thái độ quan liêu, thờ ơ trước khó khăn của người bệnh nói
riêng và nhân dân nói chung, không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng,
cho đất nước và nhân dân.
Người viết thu hoạch

