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S 2928-C V/TU Lao C'ai, ngày 10 tháng 9 nám 2020 

V/v triEn khai tuyên truyn kj' nim 
90 narn Ngày truy&n thông cong tác 

don van  cüa DOng 

KInh gz-i. - Uy ban Mt tr.n To quc Vit Nam tinh, 
- Các doàn the chinh trj - xã hi tinh, 
- Các huyn, thj, thành üy, Dâng üy trrc thuc, 
- Báo Lao Cai, Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh, 
- Cong thông tin din t1r tinh. 

Thirc hin Cong vàn s 3298-CV/TU ngày 11/8/2020 cüa Ban Dan vn Trung 
1.rcTng v vic trin khai d c.xong tuyên truyn kr nim 90 näm ngày truyên thông 
cong tác dan vn cUa Dâng; K hoach  s 31 5-KHITU ngày 29/4/2020 cUa Tinh üy ye 

v chi:rc gp m.t nhân k nim 90 nàm näm ngày truyn thng cong tác dan vn cüa 
Dâng (15/10/1930 — 15/10/2020) và tng kt, biu di.rang mô hInh "Dan vn khéo". 

Thithng trrc Tinh ñy d nghj Uy ban Mt tr.n To quôc Vit Nam và các doãn 
th chInh trj - xã hi tinh; các huyn, thj, thãnh y, Dáng üy trirc thuc; Báo Lao Cai, 
Dài Phát thanh — Truyn hInh tinh; Cng thông tin din ttr tinh can cr dê cuang tuyên 
truyên cüa Ban Dan vn Trung iwng, tInh hmnh thrc t cüa dja phtrnng chi do, t 
chirc trin khai tuyen truyn k nim 90 nàm ngày truyn thng cong tác dan vn cüa 
Dang tnrOc, trong và sau ngãy 15/10/2020 dam bâo thit thirc, hiu qua. 

(Co D ciro'ng tuyên truyn gii kern) 

Các c quan, dan vj can cir chüc näng, nhim v11, to chirc trin khai thirc 
hin./. 

Nai nhân: 
- Ban Dan vn Trung uong, 
- Thithng true Tinh üy, 
- Ban Dan vn Tinh üy, 
- Niur trên, 
-LãnhdoVänphôngTinhiy, 
- Chuyên viên Tong hçp, 
- Luu Van phông tinh üy 



BAN CHAP HANH TRUNG UC5NG DANG CONG SAN VLT NAM 
BAN DAN VN 

* Ha Ni, ngay4tháng  8 nãm 2020 

DE CIXNG TUYEN TRUYEN 
K5 nim 90 näm Ngày fruyn thng cong tác dan vn cüa Oãng 

(15/10/1930 — 15/10/2020) 

1. NGHIA L!CH  S1 CUA NGAY 15/ 10, NGAY TRUYEN THONG 
CONG TAC DAN VIN CUA oA  

Tr ngày 6/01 dn ngày 0710211930, Hi nghj thành 1p Dâng Cong san Vit 

Nam thrçc th chüc t3i Hong Kong (Trung Quc) do dng clii Nguyn Ai Quic chiX 

tri v&i tix each là phái viên cüa Quc th Cong  san. Các vn kin dugc thông qua ti 

Hi nghj (Chánh cwong vàn tht cza Dàng, Sách lu'ctc vn t& cza Dáng, Chuvng 

trinh torn t& cza Dáng, Diu l vn tt cza Dáng C5ng san Vit Nain) da xác djnh 

duèrng 1i co bàn cüa cách mng Vit Narn, chi r5 ni dung, nhim vii cách niang 

Va dnh htró'ng cho cong tác vn dng qun ôhiXng nhm vào milc lieu chung cUa 

dn tc. Sau khi thãnh 1p Dàng, tr ngày 14 dn ngày 31/10/1930, t3i Hông KOng, 

Hi ngl4 Thing uang 1n thu nMt dä thông qua Li4n ciong chmnh trj, Diu 1 

Dàng và các an nghj quyt ye cOng nhân v.n dQng, nOng dan vn dng, cong  san 

thanh niên vn dng, phii n vn dng, quân i v.n dng, vk d ciXu t và dng 

minh phãn dL Ngh quyt Trung trong lan th(r nht clii rO: "Thong các E)âng b5 

thuçn7g c4p (t thành và tinh z'iy Ira len) phdi to' clnc ra các Ban chuyên mon v 

các gi&i vçn c5ng'1. Tr tháng 10/1930, h th6ng Ban chuyên mon v các giói van 

dQng ciXa Bang bao gm: Cong vn, Nông vn, Thanh van, Phii vn, Quân dOi van, 
M.t trn phàn d dirc ra dài lam nhim vi.i t chirc, t4p hçTp 1rc lugng, giáo dic, 

v.n dng qiiiin chiing nhan dan tharn gia các phong trào each mng duài sir läinh 

do cüa Bang Cong san Vit Nam. 

Cách mng Tháng Tam 1945 thnh công, nuâc nhâ giành duc dc lip,  sir 

nghip each mng có nhng ehuy& bin mri, dôi bOi cong tác vn dng qun 
chiing cüa Dãng c.n duqc thig cuong nhm dQng vién ti a thc ngui, sirc cña 

cho kháng chik, ki&i quc. Chü tch H CM Mmli dâ. vi& bài baa "Dan 

vç2n dang trên Báo Sir that, s 120, ra ngày 15110/1949 vâi biit danh X.Y.Z. Bài 
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báo có nghia vô c1ng quan trçng, th hin xuyên su& tLr tithng "Cdch mQng là st 

nghip cia qudn chzng", là d.m nang cüa cong tác dan van,  ciii dn dÀy dfi, sâu 

sc v rnve dIch, di tuqng, nhim vv, phi.rang pháp cOng tác dan vn di v&i can 

b, dãng viên, t chic chinh quyn và các t chi'rc doào th trithc yeu cu ci1a su 

nghip each mng. Tháng 10/1999, than k nim 50 näm ngày Cht tjch H Chi 

MinE vMt tác phm "Dan vçn ", theo d ngh cüa Ban Dan vn Trung uong, Bö 

Chinh ti khóa VIII dâ dng ly ngày 15/10/1930 là ngày truyn thing cong tác 

Da.n vn cüa Dà.ng và quyt dinE  chçn ngIy 15/10 hng näm là. "Ngày Dan vn 

cia cá nzthc" d dÀy m?nh  vic h9c t.p và thc hin nhng Jà'i dy cüa Bác H v 

cOng tác dan vn. Trài qua 90 nàm ding hành cüng ljch sü dan tc, cong tác dan 

vn luOn là mt bt phn quan tr9ng trong cong tác xây dmg Dàng, có nghla 

chi&n luqc di vâi sr nghip each rnn.g cüa Dàng, gop ph.n ciing c và tang 

rnr&ng mi quan h mt thit gita Dãng, Nlaà nu&c vâi Nhan dan. 

2. CIIANG BU'OG 90 NAM CONG TAC DAN VJN CUA DANG 

2.1. cong tác dan vn frong tlthi kj) i/au franh gzanh dthzh qzpn (1930- 1945) 

Ngay sau Hi ngh4 thành 1p Dàng, dcng chi Nguyn Ai Qu& thay mt 

Quc t Cong san và Dãng Cong san Viet Nam ra L&i kêu goi cong nhan, nông 

dãi, binh linh, thanh riiên, h9c sinE và toàn th ding bào bj áp bee, bóc let, trong 

do Ngu&i nMn mnh "Thnay anh chl em chzng ta can phái gia nhp Dâng, zng 

h Dáng và ã'í thea Lang" dÀ hoàn thành nhng nhim vv ma Dãng d ra. Dàng 

nhanh chóng tt chirc ra các doàn th cách rnng, hInh thành b may và can b lam 

cOng tác dan vn. Ngày 18/11/1930, Ban Thu&ng vii Trung 1..wng Dàng Cong  san 

Dông dixang cia ra Ciii thj thành 1p HQi Phàn d dng minh, hmnh thic dÀu tién cüa 

M.t trn Dan tc thng nMt dtrâi sr lanE do cila Dàng. D thrc hin mic tiéu 

cách mng dn t'c dan chü nhan dan, Dàng dà t chirc cho dàng viên di vão các 

giai tng xâ hi, tuyên truyn, vn dng, t chc và tp hqp, huri 1uyn qun 

chng dAu tranh chng áp bic, bt cOng, bóc 1t, dôi hOi dan sinh d cbü & nhiu 
ncii. Nhng can b, dang viên lOp dÀu tin da không quàn gian lao, thc hin ehi 
truang '1v6 san Ma", "ba cIng" vâi nhãn dan, tuyên truy&n, giác ng Va thân.h 1p 
cac t chirc qu.n ching doàn kt xung quanh Dàng, to sic mnh và dng 1pc cho 

each mng theo du&ng li "Dem the ta ma giâipháng cho ta". 

Sau cao lr&o each ning 1930-1931, phong trào dAu trarth dôi dan sinh, d 

chii 1936-1939, phong trào Phàn d 1939-1941 và phong trào Mt trn Vit Minh 

1941-1945, v&i chü truang m& rng chInh sách d.i doàri kt toàn dan và cOng tác 
mt trn, Dàng cia tp hqp dong dáo các t.ng lOp nhãn d, bao gm nhán si, tn 
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thüc, tLr san dan tc Va câ ngoi kiu... các hImh thác dâu tranh Cong khai, hQ'p 

pháp, nCra hqp pháp dâi t.o nên btr6c phát trin mâi trong xây drng 1'rc luqng chInh 

fr qu.n chiing. Trtthe ththg bin dung ló cia tmnh hInh th giói và trong rnrOc, 

Dãng dã phát dng cao trào chng Nht - Pháp. Ti Hi ngh. Ian thu 8 Trung uong 

Dãng Cong san Dông Di.rmg, theo d ngh cüa Ith t'i Nguyk Ai Quc, Mt trn 
d.n tc thing nht ch6ng phát-xit PhIp - Nh.t vói ten gi Vit Nam Dc 1p  ding 
minh gçi tt là Vit MinE dâ ra d&i ngày 19/5/1941. Vâi khi th cüa cä dan tc, 

thirc hin phrcng châm kt hqp ch.t chê gia du tranh chInh trj vói du tranh vii 

trang, phát triên tr khôi nghTa ting phn tin tói tang kh&i nghTa. Dtr&i sir lãnh do 
ciia Dàng, s11 tham gia cüa các t.ng lap nhãn dan, Cách mng Tháng Tam dã thành 

công, Chii tjch H Chf MinE dQc Tuyên ngôn dc l.p khai sinh Nir&c Vit Narn 

Dan chii Ctng hôa vào ngày 02/9/1945. Th.ng 1i cüa Cách rnng Tháng Tam dã 

chüng ininh tinh ding d& Ctrorig linh chinh lrj du tiên, ding th&i, là th.ng lcyi 

cong tác dan vn ca Dâng, chi vói khoãng 3.000 dãng vién, nlnrng Dàng dã tin 

vao d, gn bó vOi dan, hiu dan, da vào suc mnh cua dan; tuyên truyn giác 

ng cho nhan dan hiu rO con dthng giânh dQq lip, t11 do, giành quyn sng; th 

chi'rc tap hqp nhãn dan vào mat  trn, các doàn th chinE trj - xã hi và các hinh 

thic t chuc khác mt each linh hoat; huâng din qnkn cháng du tranh tCr thâp den 

cao, kh&i nghia dánh d thirc dan, phong kin, giành chinh quyn v tay nhân dan, 

lam nan th.ng lçii ciia each mng dan tc dn chii, mang tInh cht Nhân dan sâu 

sic, lam tik d cho each mng x.a hGi  chii nghTa & mMn Bc. 

22. Cong tdc dan vn trong hai cuc khdng chin giâi plzóng dan tc và 

Mo v T quóc (1945 - 1975) 

- Trong ltháng chi& chô'ng Pháp ('1945-1954,), sau khi thành 1p Nuâc, di 

mat vâi vô van khó khn., thir thách ciia "thI trong, gic ngoài ", Dãng dã xác dnh 

nhiing vn d ca bàn v &thng li khang chin toàn d, toàn din, lâu dài, dira 

vào sfrc mInh là chInE, tir do dã ra chu throng phãi buy dng duçc src mnh cüa 

toàn d tc, lanE do toãn dan vera kháng chiên & min Nam, v&a xây dxng thc 

111c mpi mat cho.Nhà nirâc Dk thu Cong  hOa. 

Phát dng cuc chin tranh nhãn dan, Trung l.rong Dãng chii tnrong giáo diic, 

dng viên Va hir&ng din toãn th d&ig bào dng lOng, quyt tam danE th.ng gic, 

mi ngi.r&i dan du tr& thành mt chin st Nini tin a sic mnh to l&n ciia toàn dan 

dA dixqc ChU tch H6 Chi Minh kh&ig djth ngay th kM chun b cho cuc kháng 

cbiên toàn quoc: "20 triu ngw&i Vit Nain .Jciên quyé't c176'ng iqi 10 vqn thicc dan 

Pháp, chüng ta nMt tfnh sê thing icii ". 
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Vn dng nhãn dan thrn gia kháng chin trên mçi mt trn, vtxa huy dcng, 

vüa bi duông s1rc din, Dãng thirc hin chinh sách khuyn khIch các thành ph.n 

kinh t san xuAt, kinh doanh, tin hành giâm to, giãrn hrc, giãi quyt mt phn 

quan tr9ng yêu cu rung d.t cho nông d.n, nãng cao dan trI. Các hmnh thirc và 

bin pháp d?i  doàn kt toàn dan tc diicic ma rng han vói sr thânh 1p  Hi Lien 

hip quc dan Vit Nam (Hi Lien - Vit) vào 29/5/1946, thu hut them các dáng 

phái yêu nuâc và dsng bâo yêu nuâc không dãng phái, không phan bit giai cp, 

ton giao, sc tc, xu huâng chInh tij. Dàng thijc hien  chii trtrong tang cithng doàn 

kt dan tc. Khi di doàn kt toàn dan tc càng them bn ch.t khi th&ig nh.t t 

clthc Vit Minh, Lien Vit thãnh M.t trn Lien - Viet (03/3/195 1). Phong trào thi 

dua ái quc là hunh thrc tp hçp toàn dan do Chü tch H ChI •Minh phát dng, 

nhanh chOng dirqc mci t.ng iop n}iân d hirông üng sâu rng, to thành sic mnh 

cho cuc Itháng chi& kin quc. 

Duâi sr clii dao  cfia Trung t1ang, dãng b và các c.p chInh quyn, doàn th 

bang nhiu each th(re, phixang pháp vn dng khác nhau dã dy mnh tuyên 

truyn, dng viên, c vi1 nhãn dn thi dua san xut, n 1c chin d.u, ngày dêrn 

dem sic ngithi, sirc cfa ing hQ chin si nai tin tuyn; khoi dy trong mi can b, 

dâng viên và nhãn dan tinh thn dthag cam, chi each nang, nhit huyt phn du, 

hy sinh vi T quc. Src m?nh  cüa cong tác dan v.n dâ vn dng toãn qun, toàn 

dan quy& tam chin du, lao dng, san xut, dtng th&i, tng cu&ng cong tác djeh 

vn, lam tan rã hang ngU ngiay quãn, ngiy quy&n, chng dch l.p  t; dng viên 

thanh then vit dcin xung phong ra chin truàng, hang chic ngàn dan côn.g di tin 

tuyn vn tái lixong thiic, thirc phm, vu khI phiic vi các chin d.jch, cao dim là 

thng lçi chi&i dch Din Biên Phü to nên sc m.nh, tin d vüng chc d k 

thra, phá.t huy trong các giai. do?n each mang tip theo. 

- Thong kháng chiê'n chó'ng ci nithc (1954-1975,): Sau khi Hip dnh 

Gianeva thrçc k k&, min B.c hoàn thành each mng dan tc d chi:i nhan d, 

buóc yb con du&ng qua d len chü nghTa xA hi vOi nhiu nhim vi nng n, dO 

là c'Cing c ch.mnh quyn, khôi phic dt ntróc, n dnh kinh t& xã hi, diii sng nhari 
dan, an ninh tr.t tr, doàn kt dan tc... sau chin tranh. Min Nam ti&p tiic tin 

hbnh cuQc each mng d.n tc d chfi trong diu kin khó khAn, phài xay dirng th 
và 1irc cho cách mng; chng các chin lucic chin tranh cãa dê quôc M Va chInh 
quyn Vit Nam Cong hàa tin tó'i giài phóng min Nam, thng nht dt rnthc. 

Trong diu kin dAt nithc t.rn thri bj chia ct hai min, fbng ta luOn quan 

tam cãng c& phát huy sic m.nh di doàn kt toàn dan tc, xây dvng Mt trn va 
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eác doàn th nhãn dan vUng rnanh, thirc sr là cu n& giaDàng, Nhà ntthc vâi 
N1n dan. Ngày 10/9/1955, Mt trn T quc Vit Nam ra dôi, thng cu&ng doàn 

k& mci lt hrgng dan t*c  và dan chà, dQng viên dng hc, chin si nêu cao chñ 

nghia anh hiuig cách mng dánh thng chin tranh phá ho.i cüa d quc M9 và ht 

lông dáp tng the you eu c1ia euc dk tranh yêu nu&c cüa ding bIo rnin 

Nani. Tai  min Nam, ngày 20/12/1960, Di hi di biu quc d.n min Nam hop 

ti vCing can ci Tây Ninh qUy& djnh thành 1p Mt trn Dan tc Giái phóng min 

Nam Vit Nam. N1a& chi trpng dM mâi ni dung và phirong thrc, cong tác d 

vn duçic tri&n khai sâu rQng trong các cap, các ngnh, các l!nh virc, các tng l&p 

nhan dan trong ntrâc và nhân dan yêu cbung hôa bInh trên th giói; phá.t huy src 

m?nh tng hcip c1ia man dan tc kt hqp vãi sirc manh  thôi di d d.t dircrc nh&ng 

thuith tiru dáng khich 1 trong cong eue xây drng chii n.ghia xã hi ô inin Bc; 

gop ph.n dng viên dn mrc cao nht si'rc ngir&i, si.'rc cüa h.0 phtrang min BAc 

dôi vâi tiên tuyên lan min Nam và lam hu thun yng ch&c cho quãn và dan 

min Narn d.0 tranh chng d quc M và taysai, tik tài giài phóng min Nam, 

thng nht T quc, hoàn thành each mng dan tc dthi chi. nhân dn trong Ca 

nithc. Vói di.i thng müa Xuân nãm 1975, nithe ta dâ buâc sang mt thôi k' mâi 

- thM k' hôa bmnh, dc 1p, th&ig nh.t, Ca nu&c qua d len chü.nghia xã hi. 

2.3. Cong tdc dan vmn trong sr ngIzip ttôi ,nói, xOy dywg vâ Mo v T( 

qu6c Vi1NanxJiichünghTa ('tfr 1975 din nay) 

Sau 30 nm chin tranh, Ca nuóc bi.râc vào thai k' mói cing thc hin mt 

chi& hxç'c xay dmg và bão v T qu& xã hi chü nghia vó'i nhi&u khó khàn, thách 

thrc. Dâng dã v.n dung nhãn d khc phic hu.quã cbin tranh, virçt qua khng 

hoãn.g kirih th xA hti trm trpng và kéo dài, xây dirng và bão v T quc, lam trôii 

nghTa vi quc t di vài Lao, Campuchia, bào v viig chic thãnh qua each mng, 

cüng c kh6i di doãn kt toân dan tc. Nhrn dáp rng yêu cu cüa giai don mâi. 

D?.i hi M.t trn dn  tc th6ng nht hp tr 31/01 - 04/02/1977 ti TP.H CM Minh 

dâ thng nht the t chic Mt trn a hai mi&n Nam B.c thânh t chirc Mt trfl 

th&ig nh.t duy nht, ly tOn là M.t trn T quc Vit Nam. 

Di hi Dàng toàn quc 1.n thir VI (1986), Dãng dâ nhIn thng vào sir that, 

cing toàn dn  khèi xu&ng sr nghip dM mOi vói bn ni dung "dó'i m&i chz 

inrog, dô'i mói td chic, dii mái can b5, dô'i mói ph.ong cthch lãnh do và cong 

tc". TrOn ca sà dO, gi vtng val trô Jnh  4o ccia Dang, di.ra dat nuâc vuçit qua 

khó khán, phá th bao vây c6 van, tip t'ic phát trin. 
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• Buâc vào th&i k di mói, nhm phát huy si'rc math i doàn kt toãn dn 

tcc tin hãnh sir nghip di m&i toân din Va dy mh cong nghip boa, hin di 

hOa d.t n'irâc, Dàng tip tiie CM m&i cong tác dan van, Hi nghj 1n thi'r tAm Ban 

Chp hành Trung trong khOa VI dã ban hânh Nghj quy& s 08B-NQJHNTW, 

ngày 27/3/1990 v "Do2i m&i cong tác quán chu'ng cia Dáng, tang cithng rno'i 

quan hç giila Dàng và Nhdn dan" vOi 4 quan di&n clii d.o: Cách rngng là sc 

nghip cia dan, do dan và vi dan; dgng 1c thzc dqTPy  phong ti-ào quá'n chz2ng 

là dáp iiig lcti ich thiê't thtc cia Midn dOn và kit hcrp hài hoà cdc lçri Ich, thing 
nhdt quyn lcti vol nghi vi cOng dOn; các hInh thzc tp hcip NhOn dOn p/wi da 

dng, cOng tác qun chz2ng là trách nhim cia Jâng, Nhà nzthc và các doàn the. 

Nghj quyt 8B là buâc chuyên kjp thè'i nh.m tang cu&ng mi quan h giüa Dãng 

v&i Ni-ian dan trong tinh hinh mói, khc phc tinh trng mt b phn can b, dâng 
viên quan lieu, mênh lnE, xa dan, chuyên quyn, dc doán, thani ô, h& 1, song 

xa hoa, lang phi, lam giàrn nhit tinh each mng, hn cli vic phát huy kM nang 

to Ion cia nhan dan trong côn.g cuc xây dirng dt nirOc. Nãm 1991, Cucing lrnh 

xay dmg d.t rnr&c trong th&i k qua d len thu nghTa xã hi kh.ng djnh rToàn  

b3 hogt a5ng cza £dngphdi xuO't phát tfz li Ich và nguyn vQng chdn chInh cza 

nhdn dOn. Szc mnh cza £)Ong là 0 st gii bá mt thilt vOl Nhdn dOn ". 

Thc hin các Nghi. quyt ti'r D?i hi VII dn Di hi XI cüa Dãng, Ban chip 

hàith Trung ixcing, B Chinh trj, Ban Bi thu âã ban hành nhiu van bàn lien quan 

dn cOng tác dan vn, do là: Clii th 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 v 'XOy c4rng 
và thitc hin Quy cM' dOn a/n & cci sO"; các Nghj quyet so 23, 24, 25, khoá IX 

(nãm .2003) v phát huy sic mnh di doàn kt toàn dan tc, cong tac dan tc, 

cOng tác tOn giáo; Quyt dxth a6 290-QD,TW, ngày 25/02/20 10 v "Quy chl cOng 
tOc dOn vn cza h thong chtnh /". D.c bit, trén cci sO d:ánh giá tInh bInh, lam rô 

các thách thi'rc d6i vOl cong tác dan vn trong Dàng crn quy&n, xây drng Nhi 

nuOc pháp quyn, pMt fri&i kinh t th tnthng dnh htrOng xã hQi cM nghTa và hi 

nhp qu6c t, Hi ngh 1.n thr 7 Ban Ch.p bành Trung ucrng Ding khOa XI dã ban 

hinh Nghj quyt 25-NQ/TW, ngiy 03/6/2013 v "TOng cu-&ng và dii mOi st lOnh 
do cza Dáng dii vOl cOng ta'c dan vçn trong tmnh hInh ln&i ". Nghj quyt kh&ng 
djnh và urn sâu s.c them 5 quan dim, 7 nhim vi nh6 tAng cu&ng và o6 mOi sir 
lãnh dao cña Ding 06i vOl cong tác dan vn trong tinh hinh mOi. Dng th&i, nhiu 
vAn bàn cfi.a Ding lien quan dn cng tác dan vn &rçc ban hnh nhm phát huy 
quyn lam chü cüa nhan dAn, xây drng kh6i di doin kt toàn din tc trong s1r 
nghip dti mOi, xiy drng VI bào v T6 qu6c. 
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Nghj quyt Di hi Dàng toàn qu6c ln thir XII (2016) d nhk m?nb  nii 

dung pbát huy src mnh d.i doân k& dn tc, phát huy dan chü xä hi chü nghIa, 
bão dam quyn lam chü ciia nhn dan và cong tác dan van trong xây drng dàng, 
yêu cu tang cii&ng quan h m.t tbit gia Dãng vói N1iãn 'dan, cing CO vUng chäc 
nim tin cüa Nhn dn di vol Dàng, van  dng rthân dan thrc hin t& chü tnro'ng 
eüa Dãng, chinh sách, pháp luat cxa Nhâ nuOc, phát huy sOc manh  to iOn ctia nhân 
dan, to thành phong trào each mng rng iOn xây dimg và bâo v To qu&. Trén 
ca sO do, di mOi phtwng thOc lanh d.o cüa Dâng di vol cOng tác dan van  trong 
di&i kiin  kinh tá thi tnx&!ag dnh hithng xa hi chf nghTa vâ hi nh.p qu& 'th; xay 
di.xng dQi ng can bQ that sv tin dan, tr9ng dan, hiu dan, hçc dan, dira vào dan, cd 

trách nhim vol dan; giai quy& bOc xiic, kin nghj chirth dáng cüa Nhãn dan; kp 

th&i th ch du?mg li, chü trlicrng cüa Dãng phü h vol 1i Ich, nguyen vcir]g 

chmnh' dang eOa Nhãn dn  nMt là ccr ch& "Dáng 1anh dgo, Nhà nzthc gzthn l), 
N/ian dan lain chz" Va phuong châm 'ddn bié't, dan bàn, dan lam, dan Jciêin tra "; 

tng cithng cOng tác dan van cOa cáe Ca quan nhà nuOc, cOng taG dan vn ciia h 
th6ng chinE trL 

2.4. Bài Iz9c kink izghim 

Nhthg bài h9c kinh nghim trong c.ongtac dan van cüa Dãng duçic Cuong 

linE xây dirng dtt nuOc trong thOi k5' qua d len chO nghra xa hi (b sung, phát 

trin riAm 2011) tng kt, dO là: "Sit nghip cách inng là cza nhdn d4n, do nhan 
dan và vi N/ian dan. ChIn/i N/ian dan là ngithi lain nén nhing thá'ng lçii ljch sz.. 
Toàn b5 hoçt dng cza Dângphái xuAtphát tfc lcti Ic/i và nguyen vQng chin/i dáng 
cza lVhdii dan. Si-c mqnh cita Dàng là 6 st gán ho mt thiêt v&i Nhán dan. Quan 
lieu, tham nhz2ng, xa rài N/ian dan sê' dan den nhCing tin that lthôn lw&ng dOi v6i 
vn mnh cza dit nwO'c, cia c/il d5 x hç5i chi ngh1a và cia £)áng ". "Không 
ng'zi7g czng ci, tang cuthig doàn kit: dbàn kit wan £)áng, doàn /cêt toàn dan. doàn 
kit d t5c, doàn kit quO'c tê'. DO là truyn thing qu báu và là nguOn s&c mçnh to 
l&n cza cách mqng nwO'c ta. Chü tich  H C/il Mink dä ting kIt: "Doàn két, cloàn 

kit, di doàn kit - Thành cong1  thành cong1  dç7i thành cOng '. 

Trên Cu sO t6ng k&t thc tin, Ngh quyt Di bi XII ciXa Dãng d rOt ra 5 
bài h9c kinh nghim, trong ctó bài h9c kinh nghim ye cOng tác dn vri tiép tac 

duc khng djnh, do là: "Fhâi phát huy dan chz., tang cwOng kh6i di doan kit 

toàn dan t3c; tQo s1 nha't Zr! irong fL)áng và ding thuçn xâ liç51; tang czthng mói 
quan he môt thiê't vat Nhãn dan". 
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3.. PHAT ffUY TRUYtN THONG 90 NAM, TJEP TVC  LAM TOT 

CONG TAC DAN V4N CITA DANG TRONG GIAI DOiN MO'I 

NMng nãxn qua, drói sir 1nh do cüa Dãng, cong tác dan vn g&1 vâi cong 

tác xây drng Dãng v chinh trj, ti' tuông, t chi'rc và dao  dc dã drcic thig cuông, 

tip tiic di mOi và dt dixqc nhiu k& qua dáng khich 1. Cong tác dn vn cüa các 

co quan nhà rnróc dat  dirçic kt qua tIch crc; thüc trách nhim, tinh thn guong 

m&u cia can bQ, dãng viên, nh.t là ca ngi.thi d&ng d.0 thrcic nang len. Mt trn T 

qu&, các t chi'xc chinh trj - xà hQi tip tc dM mâi ni dung, phizcing thc hoat 

dng, hir&ng v Ca s&, tang ciing ho?.t dng gim sat, phãn bin, gop xây dirng 

Dâng, chInh quyn. Các phong trào thi dua yeu nithc di.rqc dy manh  gn vài vic 

h9c tip, 1,m thea tii tuOng, dao &c, phong cách H ChI Minh và phorig trào thi 

dua "Dan vcn khéo ", gop phn phát triên kinh t - x hi, baa dam quc phông, an 

ninh, d& ngoai; nang cao d&i sng, giài quyt có hiu qua nguyen vcrng chInh 

- dáng, hcp pháp cüa Nhân dan. Nhürig k& qua quan trpng do dã gOp phAn tang 

ctthng sr lãnh dao  cfia Bang di v6i cong tác dan vn, cfing c khi di doan k& 

toãn dântc. 

Tuy nhiên, cOng tác dn 4n chua dap irng yêu c.0 cüa tInh hmn}i. mài, nhn 

thiic v cong tác dan vn, cong tác nm tinb. hinh nhãn dan, phát buy vai trO guung 

mau cña can b, dãng viên; vic th ch &ràng 1&, chü tn.rang ciia Bang va t 

chic thrc hin chinE sách, pháp lust cüa Nba nuâc; cong tác vn dng, tuyén 

fruyén, giâi quyt khiu kiin  ph(rc  tap,  dông ngi.rôi kéo dài... con han ch& Nguyen 

nhãn chü yu do là, näng 1c 1nh dao, src chin d.0 ci.a rnt s t chc dãng, nht 

là & cci sâ cOn hn ch; mt s noi vai trO tiên phong, nOng c& càa can b, dãng 

viên cOn ma nht, mt s chü tnrang, chinE sách, chuang trInh phát trin kinh t - 

x hi cOn chm và chtra hiu qua, Ca bit cóchü tnro.ng, chinh sách chi.ra thrqc sr 

dng thun tao ctia nhan dan;  chit hrgng di ngü can b Thin cong tác dan vn 
chira dáp ng ducic yêu c&u cüa tmnh liThE mâi. 

Trong bi cãnh cth nir&c dang düng tnrO'c nhiU co. bi và thách thirc. Cuc 
Cách mg cOng nghip 1.n thir 4 dang din ra; trmnh d dn tn ngày cà.ng cao; vai 

trO lam thu cüa nhân dan ngày câng ducic m& rQng; các phuung tin thông tin trrc 
tip tác dng ngày càng da dg, da chi&u; các th lirc thii dch, phn  tCr x.0 chng 
phã ngày càng tinh vi, quy& liit... d tip tic dAy mnh cOng tác cLan vn cüa 

Bang, các c.p fiy, tt chc dãng, chInh quyn và ca h thong chInh tr cn t.p trung 
thirc hin t& mt s nhim v giâi pháp sau: 
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3.1. Tip tic t?o  sr ehuyn bin m?nh  m trong nhn thüc, hãnh dng v 
Cong tác dan vn cüa các cAp üy dâng, h thng chinh tr; phát huy vai trô cia 
Nhán d.n tharn gia xây dirng Dãng, Nba mrâc trong sch, vüng mnh. D&y rnanh 

tuyên truyên ye vj tn, vai tró, tm quan lrpng cüa cong tác dan 4n; &i mó'i cách 
thirc tuyên truyn v cong tác dan van,  sf1 dang có hiu qua. các phirong tin thông 

tin dai  chi5.ng, mng xã hi. i mói cong tao dan vn theo htrâng thi& thrc, sang 

tao, bithng dn miic tiêu dng thu.n, càng c nim tin cüa Nhári dan di vâi Dãng 

Nba inràc, phát huy si'rc m?nh  to Ion cüa kh& dai  doàn két toân dan tc. 

3.2. Ip trung lam t& cong tác dan vn cüa các Co quan nhà nuâc các cap, 
trçng tarn là: 

- Nâng cao chAt hrg, phá.t huy vai trô, sii tham gia cCia nhân dan trong xây 

drng, baii hành, t chf1c thirc hin cáo chü throng cüa Dãng, chinh sách, pháp lut 

cüa Nba. ntxdrc trên cci sâ bâo dam hài hoà lcxi ich giüa Nba nirãc, doanh nghip và 

Nhan dan, gifla các vcing, min, quan tarn dn các di tuçrng yu the trong xä hi. 

Tiep tyc hoân thin, cii the hoá cci ch "E)áng lânh o, Nhà nwác quán l, Nhán 

dan lam chil' và phucing châm "Dan bilt, dan bàn, dan lain, dan kiéin Ira ". Nãng 

cao cht hrcng, khAc phic tinh hInh thi'rc trong ho.t dng tiep xüc cCr tn, hoat dng 

giám sat, ie dan, di thoai, giài quyet khieu nai,  t cáo, kien nghj cüa nha.n dan. 

- Tiep tiic hoàn thin và thirc thi quy dnh v dao di'rc cong vi ket hqpvâi 

tang cuông cong tác thanh tra, kiem tra. Tp hun, bi duthig kj' nàng cOng tác dan 
4n; phát huy vai trô gircing mu cüa di ngü can bQ, dàng viên, nhAt là can b cAp 
chien hrcrc, nguèi dfthg dAu, di ngü can. b, Cong chf1c, vién chfrc, 1irc lucing vu 

trang trirc ie giao tiep vOi nhân d. Chng các khuynh huOng ml.  dan, kich ding 

cIn. tru&c nh±ng hin ti.rgng tiêu circ. Kiên quyet phê phán, dAu tranh mnh me vó'i 

biêu hin thr ci, vO cam, quan lieu, hách dlch,  cfra quyen, nh.ng nhiu dan... 

- Thi,rc hin tt Quy che dan chf & cci s&. Tang cuàiig di tho.i, xfic vài 

nhân dan, sâu sat cci s&, lAng nghe tam tu, kp thai giâi quyét nguyen vng chinh 

dang, hcrp pháp cüa Nbân dn; sOm khAc phiic tinh trng chm hoc khOng nAm 

duqc tInh hInh Nhân. dan.. T.p trung xfi 1 khAn truong, dfrt diem, kjp thà'i cac van 

d& bf1c xiic lien quan trirc tiep den. d&i sng Nhan dan, các vi khieu kin dOug 

nguoi, vuçit cAp, kéo dài, trnh de hinh thành và lan rng cáo diem nóng ye an 

ninh, tr.t tu xä hôi. 

3.3. Phát huy vai tró, tIch crc di mdi ni dung, phucing thf1c hoat dng và 

t chf1c cüa Mt tr.n T qutc, các th chf1c chmnh tr - xA hi, các hi qun chfang 
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theo hithng cô tr9ng tam, thc chit, hiu qua han; nang cao hiu qua giám sat a 
phân bin x hi cüa Nhân dan thông qua Mt trn Tc qu&, các t chi.'rc, doàn th. 

Quan tam 1ra chQn, dào tw, bi duàng và có ccx ch& chInh sách dng vién di ngi 

can b lam cong tác dan vn, mt trn, doàn th; kiên quy& khôn bc tn can bt5 

thiu g.wng mu, d?.o  dir kern, vi phm k) lut lam cong tác dan vn. 

Thirc hin nghiêm tue và nht quári nguyen tAc tr nguyen, tr quân tir bào 

dam kinh phi ho.t dQng và tuãri thii pháp lu.t, Nba rnr&c chi cp kinh phI d thirc 

hin nhthig nhim viii do Bang và Nhà nuãc giao di vâi các hi qun chiing. 

3.4. Dy mnh các phong trâo thi dfla yêu ntrâc, thrc hin t& phong trào thi 

dua "Dan vn lthéo ", tIch circ tuyên truyn, bu di.rcxng, nhan rng các mô hlnh, 

din hInh v cOng tác dan van. 

3.5. Day mnh cong tác xây dwig,  chinh dn Dârig, cOng tác.phàng, ch&ig 

tham nhüng, nâng cao vai trô mach nhirn vá .tInh gixcmg rnu cüa ngthi dirn du 

cp Uy, chInh quyn, các ccx quan, t chic; kiên quyt d.0 tranh vài nhfrng quan 

diem, 1uan.diu sai trái: 

3.6. Tang cu&ng phi h9p, thrc hin Quych cOng tác dan v.n cii. h thng 

chinh tr; xây drng ccx ch phi hçxp gifla chirih quyn, các ccx quan, t e1iic vói 

M.t trn T quc Vit Nain và các t chuc chInh tn - xä. hti cáe d.p; tIch circ dOn 

dc, ki&n tra, giám sat vic thirc hin các ngh quyt, chi thj, kt Jun cüa Dâng v 

cong tác dan vn. 
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