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Chiều 14.12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên
cứu, học tập 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”.

Tại điểm cầu Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng các đồng chí trong
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu đã nghe PGS-TS. Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các
lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những 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”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật
sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý
thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp
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pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước
hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của
dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người
dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm
không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư
tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân
dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần
không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “Đối với dân ta đừng có làm
điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết
sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Phong cách tôn trọng nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều hình thức.
Người chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng
tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình. Theo Chủ tịch
Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo quần chúng, nhưng đồng thời phải không ngừng học hỏi quần
chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng theo tinh thần lãnh đạo là đầy tớ, quần chúng
là chủ.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải
pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh ở giai đoạn hiện nay.
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