
 

 

 

 

    N N  D N V  T N M 
BC      N N  D N TỈN  BẮC KẠN 

* 

S             - CV/HNDT 
Về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền  

tháng 6 năm 2021 

C N   Ò  XÃ     C Ủ N  Ĩ  V  T N M 

  c     - Tự d  -         c 
 

Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành ph  

 

Căn cứ Hướng dẫn s  283 - HD/HNDTW ngày 21/1/2021 của Ban Thường 

vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong 

trào nông dân năm 2021; Công văn s  262 - CV/BTGTU ngày 24 tháng 5 năm 

2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc định hướng tuyên truyền 

tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân 

các huyện, thành ph  tập trung tuyên truyền trong tháng 6 năm 2021 các nội 

dung sau: 

1. T ời sự, c í   trị  

- Tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, Qu c tế và của 

tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc 

triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn qu c lần thứ XIII của 

Đảng ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kết quả bầu cử và phong trào 

thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Qu c hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.   

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4                                                                                                                                        

về tăng cường  ây dựng, chỉnh đ n Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, 

tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước, 

những gương người t t việc t t, gương điển hình tiên tiến. Quan tâm phản ánh 

việc thực hiện Chỉ thị s  26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc “Cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang uống 

rượu, bia trước và trong giờ làm việc”… 

- Tiếp tục tuyên truyền động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và hội viên, 

nông dân tham gia dự thi: Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 (theo Kế 

hoạch số 37-KH/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Giải thưởng 

toàn qu c về thông tin đ i ngoại lần thứ VII; cuộc thi khởi nghiệm đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021 do Sở Khoa học và công nghệ  tỉnh Bắc 

Kạn phát động. 

- Tuyên truyền Kết luận s  01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

“tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa 

XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 
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- Tuyên truyền Kế hoạch s  276/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND 

tỉnh về triển khai đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác 

thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”.  

- Tích cực tuyên truyền về công tác phòng, ch ng dịch Covid -19 theo chỉ 

đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Qu c 

gia phòng, ch ng dịch Covid-19; hướng dẫn của Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, 

ch ng dịch Covid-19 tỉnh tới cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn với tinh 

thần các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, chủ động, 

quyết liệt, kịp thời, sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ 

các biện pháp phòng, ch ng dịch với phương châm ngăn chặn từ  a, ngăn chặn 

triệt để nguồn lây, quyết tâm giữ sạch địa bàn. 

2. Ki   tế  

- Tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phát triển sản  uất. Công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội; những mô hình phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao; 

công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; chăm sóc lúa, cây màu vụ  uân; phòng 

ch ng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; công tác chủ động phòng ch ng thiên 

tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…), tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương trong tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động cung ứng sản phẩm nông sản của 

tỉnh như chương trình OCOP; những mô hình sản  uất theo chuỗi giá trị sản 

phẩm năng  uất, chất lượng, sức cạnh tranh cao. Các chính sách hỗ trợ phát triển 

sản  uất, kinh doanh ở địa phương. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ Hội, hội viên, nông dân tham 

gia thực hiện các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản 

 uất, kinh doanh như: Tuyên truyền các nguồn v n vay của Ngân hàng Chính 

sách  ã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, v n vay Quỹ Hỗ 

trợ nông dân; ph i hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao 

khoa học kỹ thuật, các chương trình, dự án cho hội viên nông dân; hỗ trợ gi ng 

cây, con; triển khai phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; các chính sách hỗ 

trợ phát triển sản  uất nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác  ã nông, lâm 

nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  

3. Vă   óa - xã   i 

3.1. Công tác giáo dục - đào tạo 

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị s  05-CT/TU, ngày 

29/3/2021 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông mới trên địa bàn”; việc tổ chức thi t t nghiệp trung học phổ 

thông; hoạt động hướng nghiệp cho học sinh...  

3.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
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 Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng 

bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phòng ch ng 

đu i nước và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em trong dịp nghỉ 

hè. Quan tâm tuyên truyền về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động của 

các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng; 

những biện pháp, giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Quan tâm 

tuyên truyền các phương án của ngành y tế trong việc tổ chức cách ly khám 

bệnh, chăm sóc người nghi nhiễm Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. 

3.3. Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao 

Phong trào  ây dựng đời s ng văn hóa gắn với  ây dựng nông thôn mới; 

 ây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa t t đẹp của dân tộc; hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe 

người dân mà vẫn đảm bảo công tác phòng, ch ng dịch bệnh Covid- 19. 

4. Quốc   ò g, a   i   

- Việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về qu c phòng, quân 

sự địa phương. Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, không để điểm 

nóng  ảy ra gây mất ổn định chính trị -  ã hội trên địa bàn; công tác quản lý vật 

liệu nổ; vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, t  giác tội 

phạm; phòng ch ng cháy nổ, tệ nạn  ã hội; kịp thời phát hiện và đấu tranh với 

các phần tử  ấu, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch  uyên tạc, 

ch ng phá Đảng, Nhà nước. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông cho hội viên, nông dân; ph i hợp với Công an tiếp tục duy trì và 

nhân rộng mô hình “chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn 

giao thông” tại cơ sở. 

5. Các  gày kỷ  iệm 

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911 - 05/6/2021); 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925- 21/6/2021); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); ph i hợp với ngành Y 

tế tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021. 

6. K ẩu  iệu tuyê  truyề  

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! 

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-  ã hội năm 2021! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn qu c lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc s ng!  

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh! 
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- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nuôn năm ! 

- Nước Cộng hòa  ã hội chủ nghĩa Việt Nam nuôn năm ! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại s ng mãi trong sự nghiệp của chúng ta ! 

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước; Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII). 

7. Hình t ức tuyên truyề  

Tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa 

phương; sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Chi hội, hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm chuyên đề. Việc lựa chọn tổ chức tuyên truyền phải đảm bảo các 

biện pháp phòng, ch ng dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.  

Với các nội dung trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội 

Nông dân các huyện, thành ph  triển khai thực hiện./.  

 

  Nơi nhận: 
 Gửi bản điện tử 

- Như kính gửi (T/h); 

- Thường trực HND tỉnh; 

- VP, các Ban, Website HND tỉnh (T/h);                                          

- Lưu VT. 

 T/M B N T ƯỜN  VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 

 

Lý Vă  S c  
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 Ề CƯƠN  TUYÊN TRUYỀN KỶ N  M 

110 NĂM BÁC  Ồ R     TÌM  ƯỜN  CỨU NƯỚC 

(05/6/1911 - 05/6/2021) 

----- 

 . N ƯỜ  T  N  N ÊN N UYỄN TẤT THÀNH - LÃN  TỤ 

N UYỄN Á  QUỐC VỚ  K ÁT VỌN  VỀ CON  ƯỜN  CỨU NƯỚC, 

  Ả  P ÓN  D N T C 

 Nguyễn Ái Qu c  - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng 

giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt  uất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc 

của phong trào cộng sản và công nhân qu c tế. Người là biểu tượng đẹp nhất của 

chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết 

tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.  

 Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, tại làng Kim Liên, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Lúc nhỏ tên là 

Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng 

lấy tên là Nguyễn Ái Qu c, sau đổi tên Hồ Chí Minh.  

S ng trong b i cảnh đất nước ta bị thực dân Pháp  âm lược, người thanh 

niên Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi th ng khổ của 

Nhân dân.  Lúc đó, các phong trào vũ trang kháng chiến ch ng thực dân Pháp 

của nhân dân ta nổi lên mạnh mẽ trong cả nước, tiêu biểu như: Trương Định, 

Nguyễn Trung Trực… ở Nam Bộ; Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn, 

Phan Đình Phùng… ở miền Trung; Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích… 

ở miền Bắc. Tuy nhiên, do chưa có một đường l i kháng chiến rõ ràng, lại dựa 

trên ý thức hệ phong kiến, nên các phong trào trên đều thất bại. Phong trào yêu 

nước ch ng thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang  u hướng dân chủ 

tư sản với sự  uất hiện của các phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, Duy 

Tân của Phan Chu Trinh… nhưng cũng lần lượt thất bại. 

 Chứng kiến sự bóc lột, đày đọa nhân dân ta hết sức tàn bạo của thực dân 

Pháp; những điều tai nghe, mắt thấy về sự hy sinh  ương máu to lớn của nhân 

dân ta nhưng không đạt mục đích giải phóng dân tộc ta khỏi ách nô lệ đã để lại 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh những ấn tượng sâu sắc, những nguyên nhân thành 

bại, nung nấu lòng căm thù và thôi thúc Người đi tìm đường cứu nước. Hồ Chí 

Minh không “Đông Du” theo lời khuyên của các bậc tiền b i mà chọn con 

đường “Tây Du” sang “mẫu quốc” và các nước đế qu c khác để “xem họ làm 

như thế nào để trở về giúp đồng bào”. 

 Khoảng đầu tháng 9/1910, trên đường từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, tìm cách 

đi sang Pháp và các nước phương Tây, Nguyễn Tất Thành (tên của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh lúc bấy giờ) dừng chân ở Phan Thiết. Người  in dạy học tại Trường 

Dục Thanh, một trường tư thục do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý 
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Anh (con trai cụ Nguyễn Thông, một nhân sĩ yêu nước) thành lập năm 1907. Từ 

giữa tháng 9/1910 đến tháng 2/1911, Nguyễn Tất Thành dạy học ở Trường Dục 

Thanh (Phan Thiết - Bình Thuận). Dù việc dạy học chỉ là tạm thời, song anh vẫn 

đem hết lòng nhiệt tình truyền thụ cho học sinh lòng yêu nước và những suy 

nghĩ về vận mệnh của đất nước. Ngoài giờ lên lớp, thầy giáo Nguyễn Tất Thành 

rất say mê đọc sách. Anh đã suy nghĩ về con đường Phan Châu Trinh vạch ra và 

đang được một s  người có tâm huyết thực hiện: mở Liên Thành Thương quán, 

phát triển kinh tế để “hậu dân sinh”, lập Liên Thành Thư  ã  và trường Dục 

Thanh để “khai dân trí”, đi diễn thuyết cổ động đồng bào để “chấn dân khí”. 

Nguyễn Tất Thành khâm phục lòng yêu nước của Phan Châu Trinh nhưng chưa 

hoàn toàn tán thành đường l i của ông. 

Nguyễn Tất Thành quyết chí tìm cách ra nước ngoài,  em thế giới làm như 

thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào. Trước mắt, với anh vẫn là con đường học 

hỏi. Đầu tháng 02/1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết vào Sài 

Gòn. Anh ở tạm trụ sở các chi nhánh của Liên Thành công ty đặt tại Sài Gòn, 

như nhà s  3, đường Tổng đ c Phương (nay là số 5, đường Châu Văn Liêm); 

nhà s  128, Khánh Hội,... 

 Lần đầu tiên vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành thấy thêm những điều mới 

lạ, nhất là những cảnh ăn chơi  a hoa dành riêng cho người Pháp, còn người 

Việt Nam đa s  rách rưới, lam lũ, làm đủ các nghề nặng nhọc, kéo  e, b c vác, 

... s ng chui rúc trong những túp nhà lụp  ụp, t i tăm. Ở đất thuộc địa này, 

Nguyễn Tất Thành càng thấy rõ hơn sự đ i lập giữa hai cảnh s ng của bọn thực 

dân và những người lao động mất nước. Anh đi vào  óm thợ, làm quen với 

những thanh niên cùng lứa tuổi đang làm thợ hay học nghề ở Trường kỹ nghệ 

thực hành (École pratique d industrie), Trường đào tạo thợ máy Á Đông ở Sài 

Gòn (École des mécaniciens asiatiques de Saigon); anh cũng làm quen với 

những hiệu giặt là ở gần cảng Nhà Rồng, chuyên giặt quần áo cho các thủy thủ 

trên tàu của Pháp để  in việc làm trên tàu và tìm cách thực hiện chuyến đi  a. 

Ngày 03/6/1911, Nguyễn Tất Thành, với tên mới là Văn Ba, được thuyền 

trưởng tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville) của hãng Sácgiơ 

Rêuyni (Chargeurs Réunis) nhận vào phụ bếp trên tàu. 

 Ngày 05/6/1911, tàu Amiran Latusơ Tơrêvin rời bến cảng Sài Gòn đi 

Mácxây (Marseille), mang theo một người thanh niên Việt Nam đầy lòng yêu 

nước, thương dân, ôm ấp một hoài bão lớn lao: Tìm hiểu nền văn minh của thế 

giới, ra sức học hỏi để trở về giúp nước. 

 Ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động 

cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc 

lập tự do của dân tộc mình. Ngày 18/6/1919, với tên gọi Nguyễn Ái Qu c, 

Người đã thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới Hội 

nghị Véc ây bản yêu sách, đòi Chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận 

các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Năm 1920, 
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tại Đại hội Tua, Người đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1921, 

Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp; năm 1922 

 uất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp. Năm 1923, Người được bầu vào Ban 

Chấp hành Qu c tế Nông dân. Năm 1924, Người tham gia Đại hội lần thứ V của 

Qu c tế Cộng sản và được chỉ định là Ủy viên Thường trực Bộ Phương Đông, 

trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội 

Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á;  uất bản cu n sách nổi tiếng Bản án chế 

độ thực dân Pháp... 

Sau hơn mười năm, Nguyễn Ái Qu c đã đi đến nhiều châu lục, tiến hành 

khảo sát chủ nghĩa thực dân, đế qu c ở các nước tư bản chủ yếu và nhiều nước 

thuộc địa của chúng. Sớm nhận thức được  u hướng phát triển của thời đại, 

Nguyễn Ái Qu c là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười 

Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng của giai 

cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Người nói: “Muốn cứu nước và 

giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô 

sản”. 

 Để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của những người cộng sản Việt Nam, 

năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng 

Châu (Trung Quốc) và tổ chức Cộng sản Đoàn làm nòng c t, đào tạo cán bộ 

cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

Năm 1929, nhiều tổ chức cộng sản đã ra đời ở Việt Nam: Đông Dương Cộng 

sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Lãnh tụ 

Nguyễn Ái Qu c đã chủ trì Hội nghị th ng nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt 

Nam. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 

Từ năm 1930 - 1940, lãnh tụ Nguyễn Ái Qu c tiếp tục hoạt động cho sự 

nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác trong 

điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ. 

 Năm 1941, Người về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương,  ác định đường l i đấu tranh giải 

phóng dân tộc, chỉ đạo thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), 

tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng,  ây dựng căn cứ địa cách mạng, lãnh đạo 

nhân dân khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả 

nước. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, ngày 02/9/1945, tại Quảng 

trường Ba Đình, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên b  thành lập nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu 

Qu c hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Qu c hội 

khóa I (1946) đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân ta đã đập tan âm mưu đen t i của các thế lực thù địch, phản động, bảo 

vệ và giữ vững chính quyền cách mạng. 
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Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam ch ng thực dân Pháp  âm lược 

đã giành thắng lợi vẻ vang, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

“chấn động địa cầu” (1954). 

 Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch tiếp tục 

lãnh đạo nhân dân ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách 

mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng  ã hội chủ nghĩa và  ây dựng chủ nghĩa 

 ã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, th ng nhất Tổ qu c, hoàn 

thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí 

Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Qu c 

hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa. 

 Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề 

ra đường l i đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam 

ch ng chiến tranh  âm lược của đế qu c Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo  ã hội 

chủ nghĩa và  ây dựng chủ nghĩa  ã hội ở miền Bắc đi từ thắng lợi này đến 

thắng lợi khác; đặt nền móng và không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân 

tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với 

các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân qu c tế. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 02/9/1969, hưởng thọ 79 tuổi. 

 Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ 

đại. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), tổ 

chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp qu c (UNESCO) đã phong tặng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu: “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa 

kiệt xuất Việt Nam”.  

   . TOÀN  ẢN , TOÀN QU N VÀ TOÀN D N T ẾP TỤC T ỰC 

   N N ỮN  TƯ TƯỞN  VĨ  Ạ  CỦ  C Ủ TỊC   Ồ C Í M N  

TRON        OẠN CÁC  MẠN  MỚ  

 1. Kiê  đị   c ủ  g ĩa Mác - Lê  i  và tư tưở g  ồ C í Mi    àm 

 ề  tả g tư tưở g của  ả g 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt 

Nam và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 

khác. Người đã c ng hiến một tài sản tinh thần to lớn cho dân tộc ta, đó là tư 

tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Khi bàn về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, Người khẳng định: Cách mạng Việt Nam “trước hết phải có đảng cách 

mệnh, để trong thì vận động dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức 

và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng 

như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ 

nghĩa làm cốt... Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa 
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chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”; chủ 

nghĩa Lênin là “cái cẩm nang thần kỳ”, “là kim chỉ nam”, “là mặt trời soi sáng 

con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng”. 

 Là học trò của C.Mác và V.I.Lênin, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cùng Đảng 

Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào 

điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã 

trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của 

dân tộc Việt Nam giành thắng lợi to lớn. Nước ta từ một  ứ thuộc địa nửa phong 

kiến, nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một qu c gia độc lập, tự do, thoát khỏi 

tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi lên con đường  ã hội chủ nghĩa, vị 

thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân 

phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ  ã hội, đang phát huy 

mọi tiềm năng, trí tuệ, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tiến hành 

công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập qu c tế,  ây dựng nước ta trở thành nước 

công nghiệp hiện đại theo định hướng  ã hội chủ nghĩa. 

 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang bị các thế lực 

thù địch, phản cách mạng, phản tiến bộ điên cuồng ch ng phá bằng nhiều thủ 

đoạn nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Nhưng chính sự ch ng phá, 

 uyên tạc điên cuồng của các thế lực thù địch đ i với tư tưởng C.Mác, V.I. 

Lênin, Hồ Chí Minh đã chứng tỏ sức s ng trường tồn, tinh thần khoa học, cách 

mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó 

làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở quy tụ,  ây dựng 

và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Đó là cơ sở 

vững chắc để Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc tiến lên giành những thắng lợi to lớn 

hơn. 

 Các cấp uỷ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao 

nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; 

trong bất kỳ điều kiện và tình hu ng nào cũng luôn kiên định và vận dụng sáng 

tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm t t công tác 

tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ âm mưu “diễn biến hoà bình” 

của các thế lực thù địch, kiên quyết bác bỏ những luận điệu  uyên tạc, sai trái, 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

 2. Kiê  đị   mục tiêu đ c     dâ  t c gắ   iề  với c ủ  g ĩa xã   i, 

  ấ  đấu đế   ăm 2030  à  ước đa g   át triể , có cô g  g iệ   iệ  đ i, 

t u      tru g bì   ca  

Chế độ  ã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là một tổn thất lớn 

đ i với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một s  nước theo con đường  ã 

hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành cải cách, đổi mới, tiếp 

tục giành được những thành tựu to lớn. Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng 

phát triển, nhưng bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Cuộc 
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khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu đã bộc lộ sâu sắc những mâu thuẫn cơ 

bản v n có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất  ã hội hoá 

ngày càng cao của lực lượng sản  uất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 

nghĩa. Các nước theo con đường  ã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và cánh 

tả, các nước đang phát triển đang phải tiến hành cuộc đấu tranh ch ng nghèo 

nàn, lạc hậu trong hoàn cảnh rất khó khăn, phức tạp, nhưng sẽ có những bước 

tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ 

nghĩa  ã hội. 

 Dưới ngọn cờ của một đảng mác  ít chân chính, được vũ trang bằng chủ 

nghĩa Mác - Lênin, 91 năm qua Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều 

khó khăn, thử thách, liên tục giành những kỳ tích vẻ vang, mở ra thời đại mới - 

thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. 

 Chúng ta hiểu sâu sắc rằng: Để có được hoà bình, độc lập, tự do của dân 

tộc, nhân dân ta đã phải hy sinh nhiều  ương máu. Từ thực tiễn phong phú của 

cách mạng nước ta và nhiều nước trên thế giới cho thấy, hoà bình và ổn định 

chính trị -  ã hội là điều kiện tiên quyết để phát triển. Độc lập dân tộc gắn liền 

với chủ nghĩa  ã hội đã mang lại cho đất nước ta sự ổn định về chính trị -  ã hội, 

kinh tế tăng trưởng nhanh, đời s ng vật chất và tinh thần của nhân dân được cải 

thiện rõ rệt, đất nước ta đã bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập 

trung bình. Độc lập dân tộc đã và đang là điều kiện tiên quyết để dân tộc ta xây 

dựng chủ nghĩa  ã hội. Chủ nghĩa  ã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc 

lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa  ã hội và bảo vệ Tổ qu c Việt Nam  ã hội chủ 

nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

 Đi lên chủ nghĩa  ã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng 

đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xã hội  ã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta  ây dựng là một  ã hội dân giàu, 

nước mạnh,  ã hội công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ, có nền 

kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản  uất hiện đại và chế độ công hữu về 

các tư liệu sản  uất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; 

con người có cuộc s ng ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn 

diện về thể chất và tinh thần; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, 

đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền  ã 

hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế 

giới. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc và triệt để, đấu tranh phức tạp giữa 

cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời 

s ng  ã hội. Con đường đi lên chủ nghĩa  ã hội của nước ta còn gặp nhiều khó 

khăn, thử thách, nhưng chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản để biến lý tưởng cách 

mạng thành hiện thực. Đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh sáng lập và rèn luyện, là một đảng mác  ít chân chính có bản lĩnh chính trị 

vững vàng và dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo; dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, 

có ý chí vươn lên mãnh liệt; nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, cần cù lao 

động và sáng tạo, luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 
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 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt sâu sắc bài học lớn của 

Đảng: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa  ã hội sẽ tạo 

tiền đề vững chắc để đất nước ta phát triển kinh tế -  ã hội nhanh và hài hòa 

hơn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao 

tinh thần hợp tác qu c tế, phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ ngoại lực, 

kết hợp yếu t  truyền th ng với yếu t  hiện đại. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa  ã hội - ngọn cờ quang vinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao 

lại là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. 

 3. T ấm   uầ  tư tưở g, đ   đức,     g các   ồ C í Mi  ,  â g ca  

  ẩm c ất, trí tuệ của  ả g, xây dự g  ả g ta t  t sự tr  g s c  vữ g 

m    

 Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Năng lực cầm quyền của 

Đảng là sự tổng hoà trình độ, khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các nhu 

cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm thực hiện thắng lợi 

mục tiêu:  ây dựng nước Việt Nam  ã hội chủ nghĩa phồn vinh, góp phần  ứng 

đáng vào phong trào hòa bình, tiến bộ của nhân dân thế giới. 

 Trước yêu cầu của tình hình cách mạng mới, trong bất kỳ điều kiện và tình 

hu ng nào Đảng cũng phải kiên trì thực hiện đường l i và mục tiêu đổi mới, 

kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa  ã hội. 

 Đảng phải nâng tầm trí tuệ, nắm chắc yêu cầu thực tiễn, tình hình trong 

nước và qu c tế, để hoàn thiện đường l i đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong 

công tác hoạch định đường l i phải quán triệt tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, 

 uất phát từ lợi ích của nhân dân, của đất nước; làm t t công tác dự báo, chú 

trọng giải quyết những vấn đề nảy sinh, kịp thời nghiên cứu tổng kết, bổ sung, 

phát triển Cương lĩnh, đường l i, chủ trương của Đảng. 

 Các tổ chức đảng phải đặc biệt chăm lo củng c ,  ây dựng Đảng cả về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thật sự phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, 

kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết th ng nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng 

và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để  ây dựng Đảng. 

Tạo điều kiện để đảng viên công tác, lao động có năng  uất, chất lượng, hiệu 

quả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình 

trong sinh hoạt Đảng; khắc phục và phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính 

trị, đạo đức, l i s ng trong cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện t t Quy chế 

Dân vận trong hệ th ng chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận 

động nhân dân. Cán bộ chủ ch t cấp ủy đảng phải thường  uyên tiếp  úc, đ i 

thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư 

tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. 
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 Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện t t việc học tập, nghiên cứu nâng cao 

trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị, tư tưởng 

vững vàng, trong sáng về đạo đức, l i s ng, có sức chiến đấu cao, thành thạo về 

chuyên môn, nghiệp vụ; hết lòng hết sức phụng sự Tổ qu c, phục vụ nhân dân; 

có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng; có tinh thần cảnh giác, chủ động 

ch ng nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ch ng chủ nghĩa cá nhân, đẩy 

mạnh ch ng tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; đấu tranh 

ch ng diễn biến hòa bình, các luận điệu  uyên tạc, vu cáo của các thế lực thù 

địch góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ qu c, bảo vệ nhân dân.   

 4.  iải quyết tốt mối qua   ệ:  ả g  ã   đ  , N à  ước quả   ý,   â  

dâ   àm c ủ 

 Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là nội dung gắn kết 

trong một chỉnh thể th ng nhất, hình thành cơ chế vận hành của chế độ chính trị 

nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt 

Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 

cả dân tộc. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải  uất 

phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là 

sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Đảng cầm quyền, nhưng nhân dân là chủ. 

Đảng cầm quyền lấy nhân dân làm g c. Đảng cầm quyền để nhân dân làm chủ. 

Đảng viên lãnh đạo nhân dân, là “công bộc” của nhân dân. Những chức danh 

cán bộ trong bộ máy Nhà nước do nhân dân bầu ra thì quyền lực vẫn thuộc về 

nhân dân, nhân dân ủy thác quyền lực đó cho những chức danh cụ thể. Quan 

liêu, mệnh lệnh,  a rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được 

đ i với vận mệnh của đất nước. 

 Đảng cầm quyền và lãnh đạo  ã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định 

hướng về chính sách, chủ trương công tác; bằng công tác tuyên truyền, thuyết 

phục, vận động, tổ chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. 

Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt 

động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Đảng không làm 

thay công việc của các tổ chức khác trong hệ th ng chính trị. 

 Nhà nước ta là Nhà nước Pháp quyền  ã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân, thể hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, trên cơ sở liên 

minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng 

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước định ra luật pháp và tổ chức, quản lý  ã 

hội bằng pháp luật; giữ nghiêm kỷ cương  ã hội. Nhà nước gắn bó chặt chẽ với 

nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý 

kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Tổ chức và hoạt động của 

bộ máy Nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, 

đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo th ng nhất của Trung ương. Nhà nước Việt Nam 

th ng nhất các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; có sự phân công, ph i hợp 

giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền đó. 
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 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đánh thắng kẻ thù  âm lược 

giành chính quyền về tay nhân dân và độc lập, tự do cho dân tộc. Sự nghiệp cách 

mạng là của toàn dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. 

Trong các chủ trương, đường l i của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

Đảng và Nhà nước ta đều đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển con người, 

coi con người là trung tâm của chiến lược phát triển: Tôn trọng và bảo vệ quyền 

con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và 

quyền làm chủ của nhân dân. Chăm lo  ây dựng con người Việt Nam giàu lòng 

yêu nước; có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; s ng có văn hóa; có tinh thần 

qu c tế chân chính;  ây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. 

 Trong sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta 

chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;  ây dựng Nhà nước pháp quyền  ã hội chủ 

nghĩa, bảo đảm Nhà nước  ã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự là Nhà nước của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

 Cấp ủy các cấp quán triệt và thực hiện t t quan điểm: Dân chủ  ã hội chủ 

nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển 

đất nước. Tiếp tục  ây dựng và hoàn thiện nền dân chủ  ã hội chủ nghĩa, bảo 

đảm quyền lực thuộc về nhân dân, mọi đường l i, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức thật 

sự là công bộc của nhân dân. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong hệ th ng hành chính Nhà nước và trong toàn  ã hội. Xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất t t, tận tụy phục vụ nhân dân, có 

tính chuyên nghiệp cao. Nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng 

lực làm chủ, tham gia quản lý  ã hội của nhân dân.  

 Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là cơ sở để đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững vì mục tiêu  ây dựng 

nước Việt Nam  ã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh. 

 5. P át  uy tì   cảm quốc tế tr  g sá g, kết  ợ  sức m    dâ  t c với 

sức m    t ời đ i,  â g ca  vị t ế đất  ước tr  g   i      quốc tế 

 Đảng ta ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa qu c tế 

vô sản, đề ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới, với các dân tộc bị 

áp bức, coi đó là một nguyên tắc, một trong những nhân t  quyết định thành 

công của cách mạng nước ta. Từ sau khi phá bỏ chính sách bao vây, cấm vận 

của Mỹ và một s  nước khác, Việt Nam đã tham gia hội nhập qu c tế trên nhiều 

lĩnh vực, mở rộng quan hệ ngoại giao với trên 180 nước, quan hệ kinh tế thương 

mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ; là bạn, là đ i tác tin cậy và thành viên 

có trách nhiệm của cộng đồng qu c tế, trong những năm qua, vị thế của Việt 

Nam đã không ngừng được nâng cao trên trường qu c tế; tham gia có trách 

nhiệm các Hiệp định song phương, đa phương; tích cực tham gia giải quyết 
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những vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển, đảo với các nước liên quan, góp phần giữ 

vững môi trường hòa bình khu vực và thế giới. Việc Việt Nam được chọn là 

qu c gia duy nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương ứng cử vào Hội đồng 

Bảo an Liên hợp qu c nhiệm kỳ 2020-2021 một lần nữa khẳng định điều này. 

    .  ẢN  B  VÀ N  N D N CÁC D N T C TỈN  BẮC KẠN 

 ỌC TẬP VÀ LÀM T EO TƯ TƯỞN ,  ẠO  ỨC, P ON  CÁC   Ồ 

CHÍ MINH, QUYẾT T M X Y DỰN  TỈN  BẮC KẠN P ÁT TR ỂN 

N  N  VÀ BỀN VỮN  

 Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đúng vào dịp cả 

nước ta vui mừng phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Qu c 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết 

quả của cuộc bầu cử đã củng c , tăng cường niềm tin của nhân dân đ i với 

Đảng, Nhà nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, mở ra 

thời cơ mới để cả nước vững bước đi lên, đẩy mạnh phát triển kinh tế -  ã hội, 

bảo đảm qu c phòng - an ninh,  ây dựng Đảng và hệ th ng chính trị trong sạch, 

vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm là các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường chỉ 

đạo việc triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn qu c lần 

thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc s ng. Toàn Đảng bộ phấn đấu 

thực hiện mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: “Nâng cao năng 

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách 

mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu 

quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền 

vững”. 

Với tình cảm biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần 

Kết luận s  01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, 

đảng viên tập trung học tập, rèn luyện và làm theo phong cách của Bác 

trong mỗi công việc nhỏ nhất để hoàn thành t t nhiệm vụ của mình; góp phần 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn qu c lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban Mặt trận 

Tổ qu c, các tổ chức hội, đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc 

tạo sự lan tỏa sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh trong đoàn viên, hội viên, nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào 

thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế,  ã hội, đảm 

bảo qu c phòng, an ninh,  ây dựng Đảng và hệ th ng chính trị ngày càng vững 

mạnh vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  
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