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Abstract: Promoting the movement of learning and following Ho Chi Minh’s moral example is
necessary in current period in our country not only in awareness but also in application. The article
mentions democratic working style of Ho Chi Minh and proposes some contents for training style
of working for the managerial staff.
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Phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh là một bộ phận
quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho
dân tộc ta. Nghiên cứu học tập và vận dụng phong cách
dân chủ Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn lớn, góp phần
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng
viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí đủ năng lực, phẩm
chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Để học tập và làm theo phong cách dân chủ Hồ Chí Minh
một cách thực chất, có chất lượng, hiệu quả, cần phải hiểu
cuộc đời, thân thế, sự nghiệp; hiểu được những giá trị cốt
lõi trong tư tưởng, đạo đức, đặc biệt là những nét riêng đặc
sắc trong phong cách dân chủ Hồ Chí Minh, đó là:
2.1. Phong cách dân chủ trước hết là phải theo đúng
“đường lối nhân dân”
Theo đúng đường lối nhân dân là một nét đặc sắc trong
tư duy Hồ Chí Minh. Có thể coi đó là minh triết Hồ Chí
Minh về phong cách dân chủ - triết lí “từ Dân”. Có thể
nhận thấy, điểm nhất quán trong tư duy cũng như trong
hành động của Người, đó chính là “Quyền hành và lực
lượng đều ở nơi dân” [2; tr 232]. Bác căn dặn: “Dân chúng
rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy, chúng
ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân
chúng. Vì vậy, mỗi một khẩu hiệu, mỗi một công tác, mỗi
một chính sách của chúng ta, phải dựa vào ý kiến và kinh
nghiệm của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của
dân chúng” [3; tr 333]. Dựa vào dân, đáp ứng nhu cầu,
nguyện vọng của nhân dân là nguyên tắc bất di bất dịch, là
điều nhất quán trong toàn bộ sự nghiệp hoạt động của Hồ
Chí Minh, nhất quán trong hành trình tư tưởng của Hồ Chí
Minh, là điều sáng rõ trong tư duy của Hồ Chí Minh. Vì,
như Bác đã chỉ rõ: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn
đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người

1. Mở đầu
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo
đức Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là một nội dung
quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều
đó được thể hiện thông qua 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” [1]. Điểm mới trong Chỉ thị này là Đảng nhấn
mạnh vai trò của “người đứng đầu” nhằm “Xây dựng đội
ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng
lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”; trong đó, đề cao
trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước
của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp. Để học
tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì cán
bộ, đảng viên mà trên hết là cán bộ lãnh đạo, quản lí ở cơ
sở phải nhận thức đầy đủ về phong cách của Người.
Phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị cốt lõi trong tư
tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện sinh động, tự
nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kì diệu trong hoạt
động, ứng xử hằng ngày, đó là: tư duy độc lập, tự chủ,
sáng tạo, luôn gắn chặt lí luận với thực tiễn; làm việc dân
chủ, khoa học, kĩ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; ứng xử
văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần
yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, đi vào lòng
người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; sống
thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng,
dân chủ, tự mình nêu gương,... Không chỉ dừng lại ở
nhận thức mà quan trọng hơn là mỗi cán bộ lãnh đạo,
quản lí phải không ngừng rèn luyện tác phong làm việc
theo phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm
vụ được giao, trong đó đặc biệt quan trọng là rèn luyện
tác phong làm việc dân chủ.
Với ý nghĩa đó, bài viết trình bày những nội dung rèn
luyện tác phong làm việc theo phong cách dân chủ của
Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lí hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
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tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra” [3; tr
335]. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn căn dặn:
mọi đường lối, chủ trương phải “Từ trong quần chúng ra.
Về sâu trong quần chúng” [3; tr 268]. Thực tế đã chứng
minh đó là nguyên nhân quyết định mọi thành công trong
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Hợp lòng
dân, phản ánh được ý chí và nguyện vọng, nhu cầu của dân
thì đường lối, nghị quyết của Đảng mới đi được vào cuộc
sống, biến thành sức mạnh. Bài học khi đất nước bước vào
công cuộc đổi mới đã minh chứng điều này, chính vì đáp
ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, biết đúc kết trí
tuệ và sáng kiến của dân, từ “khoán chui” để rồi dẫn đến
“khoán Mười” (tức là Nghị quyết số 10 ngày 05/8/1988
của Bộ Chính trị về “Đổi mới quản lí nông nghiệp”) ra đời,
như “nắng hạn gặp mưa rào”, nông nghiệp, nông thôn bật
dậy, xoay chuyển hẳn cục diện, đưa đất nước thoát khỏi
cuộc khủng hoảng trầm trọng và kéo dài, đột phá bứt lên.
Thấm nhuần tư tưởng của Người, đối với cán bộ lãnh đạo,
quản lí hiện nay, đòi hỏi mọi quyết định, quyết sách phải
Từ Dân - xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng
của tập thể, nói rộng ra là nhu cầu, nguyện vọng của nhân
dân. Để mọi quyết định, quyết sách đều Từ Dân, đòi hỏi:
1) Cán bộ lãnh đạo, quản lí phải bám sát thực tiễn, cùng
chung hơi thở và vận mệnh với tập thể, với nhân dân,
thành tâm lắng nghe tập thể, lắng nghe nhân dân để thấu
hiểu và đưa hơi thở cuộc sống từ thực tiễn phong phú vào
trong các quyết sách, quyết định; 2) Muốn lắng nghe được
tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của tập thể, của nhân dân,
cán bộ lãnh đạo, quản lí phải đi sát cơ sở, nằm ở cơ sở,
phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay
làm” để hỏi dân, học dân và hiểu dân. Qua đó mới có thể
nắm được dân tâm, dân tình, dân ý; mới kiểm nghiệm
được sự sát đúng của các quyết sách, quyết định; mới phát
hiện được những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để học
tập, biểu dương và nhân rộng; 3) Cán bộ lãnh đạo, quản lí
không bao giờ được độc tôn chân lí, phải thành thực lắng
nghe ý kiến phê bình của cấp dưới, của nhân dân và
nghiêm túc tự phê bình sửa mình với tinh thần cầu thị. Làm
như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu
mến, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến. Chủ
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn dân chúng thành thật bày
tỏ ý kiến, cán bộ phải thành tâm, phải chịu khó, phải khéo
khơi cho họ nói” [3; tr 335], tự mình làm gương mẫu cần,
kiệm, liêm, chính, để nhân dân noi theo.

công việc của dân” [2; tr 232]. Theo đó, chỉ có phát huy trí
tuệ, tài năng, toàn bộ sức người, sức của, tinh thần, vật chất
của dân góp vào sự nghiệp chung thì cách mạng mới giành
được thắng lợi. Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta dưới
sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng rõ cho điều này. Chỉ
lấy ví dụ trong xây dựng nông thôn mới hiện nay cho thấy,
ở nơi nào, địa phương nào phát huy được trí dân, tài dân,
sức dân thì nơi đó, địa phương đó xây dựng nông thôn mới
thành công. Để phát huy được trí dân, tài dân, sức dân, đòi
hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lí phải: 1) Tận tâm, tận lực một
lòng, một dạ phụng sự tập thể, phụng sự nhân dân vì sự
phát triển toàn diện của tập thể, hạnh phúc của nhân dân.
Bác dạy: “Chúng ta cần phải hiểu rằng, các cơ quan của
chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đày tớ của
dân, nghĩa là để gánh vác công việc chung cho dân, chứ
không phải đè đầu cưỡi cổ dân” [3; tr 56]; 2) Phải biết cách
tổ chức phong trào phù hợp với trình độ, năng lực thực tế
của nhân dân, không chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực tiễn
theo ý mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Bất kì việc to,
việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp trình độ văn
hoá, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm
tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần
chúng. Do đó mà định cách làm việc, cách tổ chức. Có như
thế, mới có thể kéo được quần chúng” [3; tr 288]; 3) Phải
luôn sâu sát quần chúng, xuất phát từ quần chúng để rèn
luyện, điều chỉnh tác phong, phương pháp làm việc sao cho
phương pháp lãnh đạo, phong cách quản lí, cách tổ chức,
cách đặt kế hoạch phải phù hợp với quần chúng.
2.3. Phong cách dân chủ là “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”
Theo Hồ Chí Minh, mọi cách lãnh đạo phải lấy khuôn
phép đó là: phải xuất phát “từ Dân”; “do Dân” và quay
trở lại “vì Dân”. Tư tưởng nổi bật, cốt lõi và xuyên suốt
cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là mưu cầu hạnh phúc
cho nhân dân, Người từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một
mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh
phúc của Quốc dân” [4; tr 272]. Bởi vậy, trong lãnh đạo
và chỉ đạo thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn
dặn cán bộ các cấp, phải đặt lợi ích nhân dân lên trên hết:
“Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại
đến dân phải hết sức tránh” [4; tr 51]. Tư tưởng “Bao
nhiêu lợi ích đều vì dân” chính là “kim chỉ nam” cho hoạt
động lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất
là người đứng đầu, đối lập với tư tưởng này chính là chủ
nghĩa cá nhân. Từ chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra “tham
lam”, vi phạm lợi ích của nhân dân, không quan tâm đến
lợi ích của dân, chỉ mưu “vinh thân, phì gia”, làm giảm
sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi vậy, mỗi cán
bộ lãnh đạo, quản lí phải ghi tạc lời dạy của Bác Hồ: “Mỗi
cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của
Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết” [5; tr 542].

2.2. Phong cách dân chủ là phát huy “trí dân, tài dân,
sức dân”
Phát huy “Trí dân”, “Tài dân”, “Sức dân” là một triết
lí vô cùng độc đáo và hết sức sâu sắc, bởi vì người cán bộ
lãnh đạo, quản lí chỉ là người tổ chức, hướng dẫn, còn tất
cả là Do Dân. Bác đã dạy: “Công việc đổi mới, xây dựng là
trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là
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Thực tiễn đang vận động nhanh chóng, sự nghiệp đẩy
mạnh CNH, HĐH, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đòi
hỏi trong quá trình vận dụng, người cán bộ lãnh đạo, quản
lí cần phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về phong
cách dân chủ Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và cần lưu
ý một số điểm sau: 1) Lắng nghe dân nhưng không “theo
đuôi” dân. Thực hành phong cách dân chủ, người cán bộ
phải biết phân biệt đúng, sai; tránh lợi ích cá nhân, cục bộ.
Bác dạy: “không phải dân chúng nói gì ta cũng cứ nhắm
mắt theo”, vì “dân chúng trông thấy từ dưới lên nên sự
trông thấy cũng có hạn” [3; tr 326]; hơn nữa, “dân chúng
không nhất luật như nhau. Trong dân chúng có nhiều tầng
lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau. Có
lớp tiên tiến, có lớp lừng chừng, có lớp lạc hậu. Bởi vậy,
cũng có ý kiến đúng, có ý kiến sai” [3; tr 336]. Người căn
dặn: “Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần
chúng” [3; tr 338]; 2) Dân chủ nhưng phải quyết đoán,
chịu trách nhiệm cá nhân. Phong cách làm việc của người
cán bộ lãnh đạo, quản lí đúng đắn là phải kết hợp thống
nhất giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết
đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, kịp thời
đưa ra những quyết định đúng, tránh “cha chung không ai
khóc”, đổ lỗi cho tập thể. Trong những thời điểm quyết
định, người lãnh đạo, quản lí phải dám nghĩ, dám làm, dám
quyết..., khi đã thấy đúng thì phải quyết liệt thực hiện cho
kì được; điều đó còn liên quan trực tiếp đến việc tận dụng
được thời cơ, nhất là trong điều kiện bùng nổ thông tin như
hiện nay; 3) “Công bằng” nhưng không phải “cào bằng”
trong đánh giá, ghi nhận sự tham gia, cống hiến của từng
cá nhân trong tập thể, có như vậy mới có thể phát huy được
“trí dân”, “tài dân” và “sức dân”. Mọi sự biểu hiện của sự
cào bằng, tất yếu đều dẫn đến mất dân chủ, thui chột sức
mạnh tập thể. Để thực hiện được ba điều đó, người cán bộ
lãnh đạo, quản lí phải: Một là, bao quát nhưng sâu sát, cụ
thể. Cán bộ lãnh đạo, quản lí phải có tư duy, tầm nhìn bao
quát những vấn đề chung của tập thể, song phong cách dân
chủ đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lí phải quan tâm sâu sát,
cụ thể rõ từng người, rõ từng việc phải đi tận nơi, rõ tận
việc, thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải quyết. Hai là,
phụng sự, kiến tạo trong điều kiện người dân phải thực sự
phát huy vai trò là chủ và làm chủ của mình. Ba là, phê
bình phải đi đôi với tự phê bình và phê bình phải gắn liền
với sửa chữa, với biểu dương, khen thưởng. Nếu chỉ phê
bình người khác mà không tự phê bình thì chẳng khác nào
“thầy thuốc chỉ đi chữa bệnh người khác mà bệnh nặng
trong mình thì quên chữa” [3; tr 271]. Đây là phương thức
tốt nhất để phát huy dân chủ, thực hành dân chủ.

và rèn luyện thực sự nghiêm túc và trách nhiệm của mỗi cá
nhân. Theo đó, người cán bộ lãnh đạo, quản lí chỉ có phong
cách lãnh đạo, quản lí dân chủ, trên cơ sở thái độ cầu thị,
trách nhiệm cao đối với bản thân, với Đảng, với nhân dân;
trên cơ sở sự chuyển hóa từ nhận thức đến hành động, thấm
sâu giữa lời nói với việc làm, sự thống nhất giữa cách nghĩ,
cách làm và cách sống. Bởi vậy, để xây dựng phong cách
dân chủ, người cán bộ lãnh đạo, quản lí cần: 1) Nghiêm túc
học tập và rèn luyện thông qua trường lớp để cập nhật kiến
thức mới, phương pháp mới; 2) Tự học tập, rèn luyện ngay
từ tổng kết thực tiễn công việc hàng ngày, học từ sự góp ý
của đồng chí, đồng nghiệp và của nhân dân. Đó chính là
trường học rộng lớn mà người cán bộ phải vừa lăn lộn chỉ
đạo thực tiễn vừa đúc rút những kinh nghiệm quý cho chính
mình, thực tiễn là người thầy nghiêm khắc nhất rèn luyện
phong cách dân chủ; 3) Cán bộ, đảng viên nhất là người
đứng đầu phải đề cao tính gương mẫu “thực hành trước”,
“làm trước”, “làm mẫu” về phong cách dân chủ trên tinh
thần thương yêu đồng chí, từ đó hướng dẫn để cán bộ cấp
dưới và quần chúng noi theo.
Cùng với việc học tập, rèn luyện, phong cách dân chủ
của người cán bộ lãnh đạo, quản lí chỉ được hình thành
trong môi trường (gia đình, cơ quan, đơn vị...) giàu động
lực, theo đó cần: 1) Xây dựng, hoàn thiện thể chế: các quy
chế, quy định, nhất là tiêu chí đánh giá phong cách làm việc
của cán bộ lãnh đạo, quản lí để tập thể, người dân có thể
tham gia giám sát và đánh giá; 2) Hoàn thiện các thiết chế:
quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống hóa
hồ sơ công khai, minh bạch: việc đăng kí, cam kết; kết quả
rèn luyện; nhận xét đánh giá của tổ chức và nhân dân về
quá trình rèn luyện của cán bộ lãnh đạo, quản lí; 3) Xây
dựng hệ thống các giá trị chuẩn mực về phong cách dân
chủ, như: tôn trọng quần chúng, lắng nghe quần chúng, yêu
thương quần chúng, học hỏi quần chúng..., từ đó tạo cơ sở,
tiêu chí, động lực thi đua xây dựng phong cách làm việc
dân chủ của mỗi cán bộ và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lí.
3. Kết luận
Phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh thực
chất là cách tư duy, hành động, ứng xử, sinh hoạt... đậm
chất nhân văn của vị lãnh tụ suốt đời phấn đấu vì lợi ích
của nhân dân. Theo đó, hiểu được giá trị cốt lõi của
phong cách làm việc dân chủ Hồ Chí Minh sẽ là tiêu chí,
cơ sở, động lực, nền tảng tư tưởng quan trọng để mỗi cán
bộ lãnh đạo, quản lí học tập, làm theo. Muốn xây dựng
và hoàn thiện phong cách làm việc dân chủ thì mỗi cán
bộ lãnh đạo, quản lí phải có nhu cầu tự thân, biết gắn
mình vào thực tiễn đời sống nhân dân, đề cao trí tuệ tập
thể, cầu thị, lắng nghe, tôn trọng và yêu thương nhân dân.
Làm được như thế thì hình ảnh của mỗi cán bộ lãnh đạo,

Phong cách dân chủ không phải là cái có sẵn, không
phải là bẩm sinh. Phong cách dân chủ là nét đặc sắc, đặc
trưng riêng và là sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Nét đặc sắc
đó, sự sáng tạo đó, chỉ có được thông qua quá trình học tập

(Xem tiếp trang 18)
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mối liên hệ với các tổ chức doanh nghiệp để vừa nhận
thông tin phản hồi cho CTĐT, tìm kiếm, kêu gọi các dự
án đầu tư, hỗ trợ kinh phí cải thiện cơ sở vật chất; đồng
thời tạo cơ hội cho SV tiếp cận thực tiễn. Liên kết, mở
rộng, hợp tác với các cơ sở giáo dục trong nước cũng như
nước ngoài để CBQL có nhiều cơ hội học tập kinh
nghiệm, học hỏi kiến thức mới về thiết kế và thực thi
CTĐT. Hội đồng khoa học và đào tạo định kì tổ chức rà
soát, cập nhật CTĐT theo tiêu chuẩn chất lượng của
AUN-QA.
2.4.5. Đánh giá cải tiến quy trình phát triển chương trình
đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy trình phát triển
CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA đã được xây dựng.
- Giao nhiệm vụ cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo
chất lượng giáo dục phối hợp với Phòng Đào tạo và các
Khoa theo dõi việc thực thi quy trình phát triển CTĐT
theo tiêu chuẩn AUN-QA.
- Định kì hằng năm thực hiện lấy ý kiến phản hồi của
CBQL, GV, SV về quy trình phát triển CTĐT của Nhà trường.
- Xử lí kết quả khảo sát làm cơ sở lập kế hoạch điều
chỉnh, cải tiến quy trình phát triển CTĐT theo tiêu chuẩn
AUN-QA.
- Thực hiện điều chỉnh, cải tiến quy trình phát triển
CTĐT theo kế hoạch đã lập.
- Nghiệm thu quy trình phát triển CTĐT đã được cải
tiến; công bố công khai trong toàn trường và áp dụng
trong phát triển CTĐT của Nhà trường đáp ứng tiêu
chuẩn chất lượng của AUN-QA.
3. Kết luận
Thực trạng phát triển CTĐT ở Trường ĐHNN ĐHĐN đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA cho
thấy cần có những tác động tiếp theo, nhằm giúp Nhà
trường phát triển tốt hơn nữa, nâng cao chất lượng đào
tạo, chất lượng CTĐT của nhà trường, đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục nói chung, nâng cao chất lượng giáo
dục đại học nói riêng. Từ đó, các biện pháp nâng cao chất
lượng phát triển CTĐT mà chúng tôi đề ra cần được cân
nhắc triển khai, áp dụng một cách phù hợp, để CTĐT của
nhà trường đáp ứng chuẩn AUN-QA.
Lời cảm ơn: “Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ
Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
trong đề tài mã số B2016-ĐN05-03”.
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PHONG CÁCH LÀM VIỆC DÂN CHỦ...
(Tiếp theo trang 3)

quản lí sẽ đẹp hơn, có sức lan tỏa hơn, tạo mối liên hệ
bền chặt, niềm tin son sắt giữa người cán bộ lãnh đạo,
quản lí với quần chúng, giữa nhân dân với Đảng, góp
phần xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.
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