
         ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           HUYỆN ANH SƠN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Số:           /UBND-NV                      Anh Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022  
             V/v học tập tác phẩm  

            “Dân vận” của Bác Hồ  

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

   trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

“Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước 

về chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 và những 

năm tiếp theo; Công văn số 7235/UBND-TH ngày 21/9/2022, của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc học tập tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ. 

Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, 

đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể: 

- Chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 10 cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức “Học tập tác phẩm “dân vận” của Bác Hồ và liên hệ những việc tốt vì 

dân” trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. 

- Thời gian tổ chức học tập:  từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 10 hàng năm (bắt đầu 

từ năm 2022); các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn lựa chọn hình thức học tập đảm bảo 

phù hợp, nghiêm túc, hiệu quả. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc, sau các đợt học tập báo cáo kết quả về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) và Ban Dân vận Huyện ủy để tổng hơp, theo dõi. 

(Gửi kèm Công văn bài báo "Dân vận" của Bác Hồ)./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BCĐ.  
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DÂN VẬN 

 

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, 
nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại. 

I - NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ 

 Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 
 Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 
 Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 
 Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 
 Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. 
 Ðoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 
 Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. 
II - DÂN VẬN LÀ GÌ? 

 Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không 
để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành 
những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao 
cho. 

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít-tinh, khẩu 
hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. 

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân 
hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng 
hái làm cho kỳ được. 

 Ðiểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến 
và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn 
cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành. 

 Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích 
dân. 

 Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút 
kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. 

III - AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN? 

 Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Ðoàn thể và tất cả hội viên 
của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách 
dân vận. Thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc. 

 - Cán bộ chính quyền và cán bộ Ðoàn thể địa phương phải cùng 
nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải 
thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, 
sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết 
những điều khó khăn... 

 Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát 
với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn 
giống, ủ phân, làm cỏ, v.v... 



 Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để 
làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm. 

IV - DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO? 

Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai 
nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi 
viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc. 

Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một 
ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận 
được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông 
nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Ðó là sai lầm rất 
to, rất có hại. 

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém 
thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. 
 

Báo sự thật, số 120, ngày 15/10/1949 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 1995,t.5,689 - 700 
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