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PlEAT HUY TRUYN THÔNG Bid BOAN KT, 
HUY BONG SUC MJN11 CUA TOAN DAN TQC, 
NO L1J'C PHAN DAU THI)'C 11h1N TITANG LQI 

TOAN DIIN NGH! QUYET BAI 1101 
TOAN QUOC LN TII(J' XIII CUA BANG 

(Phát biu cüa dng chI Tdng BI tint Nguyln Phi TrQng 
tgi H5i nghj Mt trçn Td quc Vit Nam, ngày 16/8/2 021) 

KInh thwa Doàn Cith tjcli U)) ban Trung wung Mt tran  Td quc Vit Nam, 

Thwa các cy, các bác, các an/i, các chj, các qu) v/, 
2 r Thu-a toan the cac dung chi, 

Horn nay, tOi rt vui mirng duçic tri d Hi nghj cüa M.t trn T quc 
Vit Nam và các t ch(rc thãnh viên trin khai Chucing trinh hành dng th1rc 
hin Nghj quy& D?.i  hi di biu toãn quc ln thir XIII cüa Dng. Day là 
mt Hi nghj rt quan tr9ng, dik ra vào thô'i dim rt có 5' nghia: Toàn Dãng, 
toàn dan, toàn quân ta dang tich circ, khn tnxcing trin khai thrc hin các 
Nghj quyt, Két 1un, Quyt djnh quan tr9ng cüa. các HOi  nghj Ban Chp 
hãnh Trung uang Dáng; K5' h9p thu nh.t, Qu& hi khoá XV vra kt thücvà 
thành cong t& dçp; ChInh phü cüng vra hçp phiên d.0 tiên v&i khI th mói, 
n lc mâi, quyt tam thc hin thng lçii Nghj quyt Di hi XIII cña Dãng. 
Ca nuâc dang chung si'rc, dng lông, tp trung toàn 11rc d chin du quyt 
lit vci djch bnh Covid-19, c1ng thii d.y rn?nh các hot dng phát triên 
kinh t - xã hi, xây dirng, bào v T quôc và cong tác di ngoi. 

Thay rnt lãnh dto Bang, Nhà nrncc và vâi tinh cam cá i-ihân, tôi xin gi'ri 
tci Doãn Chñ tjch U5' ban Trung uong Mt trn T qii& Vit Nam, cáctii, 
các vj dai  biu, cfnig toãn th các dng chI tham dr Hi ng Ru chào than ái, 
Ru thm hói chan tInh và lôi chñc mirng nng nhit nMt; chiic Hi nghj cüa 
chüng ta thãnh cong t& dep. 

Thu-a các vj dgi biu và các dng chi 

Chñng ta dêu dà bitt, Di hi dai  biu toàn quc 1n thir Xliii cüa Dãng 
là mt s1x kin chInh trj tr9ng dai  cüa Bang ta, nhân dan ta, dt niiâc ta. Dai 
hi dã xác djnh phxcmg hLthng, nhirn v11, m1ic tiêu phát trién tong quát cña 
dt rnthc ta không chi cho nhthiig nãm truâc mt ma cho cà mt giai do?n 
tuong di dài dn näm 2045 - k5' nim 100 näm thtnh 1p Nirâc Vit Nam 
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Dan chü cong hoà, nay là Nuóc Cong  boa xã hi chü nghTa Vit Nam.. Do là: 
PMn di.0 dn näm 2025: Là nu6c dang phát trin, cO cong nghip theo hLthng 
hin dai,  vtxqt qua mirc thu nh.p trung bmnh thAp.; d&i nm 2030: Là nuâc 
dang phát trin, có cOng nghip hin di, thu nhp thing binh cao; và dn nãm 
2045: Tth thãnh nuóc phát triOn, thu nhp cao. Di hi dã tr& thành dim hi 
tii cüa ljch si, hi ti1 uy tin cüa Dãng, tm nh'm và khát v9ng cüa dn tc, 
nim tin cUa nhãn dan, cO nghTa dc bit quan tr9ng trong qua trInh tip t1ic 
c1.y mnh' toàn din cOng cuc di mth. Nghj quy& và các van kin cña Di 
hi là s'ir t&ig kt sâu s.c l lun và thirc tik, kt tinh fri tue,  clil và nguyen 
vpng cüa toàn Dãng, toàn dan, toàn quan ta. 

D thijc hin duçic phuong huóng, nhim v1i, miic tiêu ca ban, quan 
tr9ng do,. kh6ng có each nào khác là ching ta phãi phát huy duqc sue mnh 

, A A A 1 t V. dai doan ket cua toan dan tçc ket hçip vm sue m?nh  thm  dai  durn sir lanh dao 
dáng d.n, sángsu& cüa Dãng; dy rnanh toàn din, dngb cOng cuc di 
mm, cong nghiep hoa, hiçn di hoa; xay d%rng va bao v virng chac To quoc, 
gilt vftng mOi tnr?mg boa bInh, n djnh. 

Tuy nhiên, rihu tOi dã tirng nhEtn mnh trong bài phát biu b mac  Di 
hi rang: "Không pbâi Dai hOi b  mac  là ci nhu xong. Day mài chi là buâc 
mv du. Lam duçc hay khOng, có bin Nghj quyt thãnh hin thirc sinh dng 
hay không, có lam ra cüa cái v.t cht, mang 'ai  giàu có cho dt nuOc và hinh 
phüc cho nhãn dn hay không, dO mói là thành cOng th1rc t cüa Dai  hi". 
Cho nên, tip theo thành cOng cüa Dai  hi, vic nghiên elm, h9c tsp, quán 
frit và trin khai thc hin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dâng là cong vic 
hk.slrc cn thik và. h .tr9ng; phãi duçic thiic hin mt each r.t nghiOm tIle, 
quyt lit, bài ban, khoa hçc trong su& cá nhim kr. (3 day, vai trO, vj trI, 
hoat dng cIla Mt trn T quc Vit Nam và các t chIlc thành viên là vô 
cIlng quan tr9ng. Tôi rt hoan nghênh và cam on Mt trn T quc Vit Nam 
và các th chlrc thành viên dä chIl dng, kjp thi nghiên cCru xây d%mg Chrnmg 
trInh hành dng cIla t chIle mirth và. horn nay phi hqp t chIle Hi nghj 
triên khai Chrnmg lrinh hanh dng trong toàn h thng. Day là mt vic lam 
rt thit thirc, th hin tinh thn quyt tam cIla các dng clii nhim c1i th hoá 

A A A A P , 

va smil dua Ngh quyet Dai  hçi  dai  bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang vao 

cuc song. 

V.y, chIlng ta can ni4n thIlc sâu sc và trã ku câu hOi dit ra là, Mat 
trn T quic Vit Nam và các t chIle thanh viên có vj trI, vai trO nhu th nào 
trong giai don each mng mói hin nay? Mt trn T quc Vit Nam và các 
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t chüc thành viên cn quán trit miic tiôu, phuong châm hành dng, nhim 
vii, giái pháp nhu th nào d gop phn thirc hin thng lçii CC m1ic tiêu, 
nhim viii xây dirng, phát trin d.t nuóc nhu Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toân 
quc l.n thir XTII cüa Dãng dã d ra? 

Qua nghiên cüu các tài lieu và nghe Báo cáo cUaBan Thithng tWc  U)'T 

ban Trung uang M.t trn T quc Vit Nam và các kin tham lun cüa các 
t chi1rc thãnh viên cüng nhu cüa các dja phuccng, tôi rt hoan nghênh và Co 

bàn nht trI. Tôi chi xin duçrc trao dii, nhn m?nh  và phân tich them mt so 
vn d, mong duçc các dng chI quan tam nghiên ciru, tham khào t thng 
nMt trong nhn thirc và hành dng. 

Thwa các vj dgi biu, thua các dng chi, 

Nhu chñng ta du dä bit, doàn kit là mt truyn tMng và bài h9c circ 
k' qu báu cüa dan tc Vit Narn, dugc hun due qua hang nghin näm ljch s 
dmg nuoc va giu nuoc: MQt cay lam chang nen non, ba cay chiim l?.i  nen 
hOn nüi cao"; "Doàn kt thI sng, chia rë thI chat! "... Tir khi ra d&i và trong 
su& qua trInh lãnh do each m.ng, Dáng ta luôn luôn xác djnh "doàn kit" là 
giá trj c& löi và "dgi doàn kit toàn dan t5c" là dithng li chin hxçic, là ci 
nguOn cm?nh, ng 1ire chü yu cua cách ning Vit Nam. Do cüng là ttx 
tithng xuyên su& và nht quán trong tu duy 1 lun và trong hoat dIng thirc 
tin cUa Chü tjeh H ChI Minh, dà tth thành chin lixçc each mng cüa Dng 
ta, là dng lirc to lan to nén nhUng thng lçii ye yang cüa dan tc ta. Bác H 
- .. ". A * t A A '. A da khang diinh:  Doan ket, doan ket, dgz doan ket. Thanh cong, thanh cong, 

dgi thành công!". 6 day Mt tran  có mt vj fri và vai trO vô cüng quan tr9ng. 
Không phài ngu nhiên ma ngay sau khi Bang Cong san Vit Nain ra dai 
ehua duge bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban ThuOng vii Trung uong Bang âã ra 

7 • A • A A A 7 • A • r A r A A Chi th1 ye vic thanh 1p HQZ Phan de dong mznh, hinh thuc to chuc dau tien 
cüa Mt trn Dan tc thng nMt Vit Nam, và su6t hon 90 näm qua, duâi sir 
lãnh dao  cüa Bang, Mt trn Dan tc thng nht Vit Nam dã ra src hoat 

A '* r • A • A A r dçng, bang mm hinh thuc va biçn phap, khori dy tinh than yeu nuoc, phat 
huy sirc mnh vi di cUa khi di don kt dan tc, kt hqp vâi sue m?nh  cña 
thai dai,  gop sirc dua con thuyn cách mng Vit Nam vixqt qua mi thác 
ghnh, mçi phong ba bão tap, di t1i thng lçii nay dn th.ng lçii khác. 

Trong thai k' diu tranh giành dc ip dan tc (1930 - 1945), Mt trn 
dã dng viên, t ehuc, tp hçip mçi tng lop nhan dan doàn kt, vCing len 
Tng khi nghia Cách mng Tháng Tam nm 1945 thành công, giành dc l.p 
dan tc, 1p nên Nhà nixóc Vit Nam Dan chü cong boa - Nhà nuac dan chñ 
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nhn dan du tiên i Dông Nam A. Birâc vào cuc kháng chMn trithng kSt 
chng thirc dan Pháp xam krqc, Mt trn dã doãn kt các thng lop nhãn dan 
yêu niiâc, ly lien minh cong nhãn - nông d - tn th(rc lam nên tang, kt hçp 
tinh thin yêu nuóc chan chInh vâi tinh th.n quc th vo san trong sáng,tp 
hcip dixçic sircmanh to ion cüa toàn dan, dua cuc kháng chin, kin quc ci'ia 
d tc ta di dn thtng lçii hoàn toàn. Trong th&i kS'  kháng chin chng M5 

xâm lüqc, 0 rnin Bc, Mt fran  Td quc Vit Nam dã doãn kt rng rãi các 
giai cap, các tang lap, các dãng phái, các dan tc, các ton giáo, các nhãn si, fri 
thrc yêii nuOc và tiên b, dng viên mçi lirc krçing cüa toàn d tc d xây 
dmg min Bc xa hi chü nghTa trO thành hu phuang iOn cho tin tuyn iOn 
mien Nam. O mien Nam, ngày 20/12/1960, Mqt tran  Dan t(5c giái phóng 

mzn Nam Vzet Nam ra den, cong b Chucing trinh hanhdông l0diêm nhäm 
danh do the d9 d9c tal Ngo Dmh Diçm va tay sai cua de quoc My, xay d%rng 
mt min Nam Vit Nam dc l.p, dan chii, hoà bInh, trung isp, tin tOi hoà 
bInh, thng nht T quc. Ngày 20/01/1968, Lien minh các Ltc htiig Dan 

t5c Dan chz và Hoà bInh Vit Nam ia  duçic thanh 1p vth quy mô iOn han d 
tp hçrp, doãn kt rng rài han nüa các tng lOp nhân dan min Nam, thc 
hin nhim viii chng M, ciru nuOc. V0i sij lãnh dao  tài tinh, sang su&, khôn 
khéo cüa Dáng, duOi ng9n c hiu. triu dpãn kt cüa Mt trn, ca dan tc. dâ. 

A A A - A A A A 

dong long, doc sue, don 1irc, ra quan thc hiçn tong tien cong va nom dy mua 
xuãn 1975, lam nên Chin djch H CM Minh ljch sCi, giãi phong hoãn toàn 
min Nam, th&ig nht dt nuOc và dua Ca nuOc di len chii nghTa xã hi. 

Trong cong cuc di mOi, xây dirng và bâo v T quc, Mt trn T 
quc và các t chirc thành viên Co vai trO ngày càng quan trçng vOi nhiu 
hoat dng phong .phü, thit thirc, gop phn tIch C1TC cing c& mO rng và phát 

huy kMi dai  dioàn kktoàn d, tang cu?mg sii dng thun trong xä hi, cham 
lo diii sng nhãn dan; dng viên nhán dan phát huy tinh thn näng dng, sang 
tao, hang hái tham gia các phong tnào thi dua yêu nuOc; tham gia xây dirng 
Dãng, chinh quyM, mO rng quan h hftu nghj giüa nhân d Vit Nam vOi 

nhan dan các nuOc trên th gi6i. 

Mt trn T quc và các t chic thành vien dã eMit trQng di mOi ni 
dung, phucing thüc hoat dng, tnin khai sâu rng và nang cao cht luqng các 
phong trào thi dua yêu nuOc, cãc cuc vn dng, thu hiitt dông dáo doàri viên, 
hi viên và the tang lop nhan dan phát buy tinh thn thi dua sang tao  và huy 
dng các ngun lirc trong xã hi, tham gia thirc hin thng igi các mimc lieu, 
nhim vm xây dimg, phát trin dt nithc và báo v T quc. Mt trn T qu6c 
dã phi hcip cht chë vOi the t chuite trong h thng chInh trj tuyên truyn, 
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4n ding, t.p hçip rng räi các tng ló'p nhân dan, tao  sr thng nh.t và ding 
thun cao trong xã hi; tIch c11c tham gia xây dirng pháp 1u.t, gop di vci 
các di,r tháo Van kin, tham gia chu.n bj và th chirc dai  hi diâng bô các cp 
và Dai  hi  dai  biu ton quc cña Dâng; kin nghj v6i Dng và Nhà nuâc 
nhiu ni dung quan trçng, gop phn hoach djnh du?ng Mi, chü trucing, chinh 
sách cña Dãng và pháp h4t cña Nhà ni.róc; có nhiu c gng, n 1irc di mri 
và da dung hoá các hInh thfrc t.p hçp nhân dan, dy mmnh thirc hành dan chñ 
& Co s&, thc hin giám sat và phân bin xã hi, tham gia phông, chông tham 
nhfing, tiêu circ, gop phn xây dirng Dang và h thông chInh trj ngày càng 
trong sach,  vttng manh. 

Dc bit, th&i gian gn day, Mt trn và các to chirc thành viên dã th?c 
hin tt quyn và trách nhim cUa mInh, tham gia tIch circ vao cong tác t 
ch(rc, vn dng nhãn dan thirc hin thing igi cuc bu cir dsai  bMu Qu6c hi 
khoá XV và bu cr di biu Hi ding nhân dan các cp nhirn k' 2021 - 
2026. Khi dai  djch Covid-19 xy ra, lay lan, büng phát a nu&c tá, M.t trn T 
quic Vit Nam và các t chüc thãnh viên dä chü dng, sang tao,  phát huy vai 
trô nông ct, phi hqp v&i các co quan nhà nithc ra 1&i kêu gçi, tuyen truyn, 
vn dng, phát huy sire mnh dai  doàn kt toãn dan tc, khoi d.y tinh thn 
ti.rcrng thn, tuong ái trong nhan dan, gop công, gop sire, gop tin Ung h 
tuyn du phOng, chng djch, b sung ngun kinh phi ciia ChInh phü mua 
vc-xin phOng djch, gop phn ngãn chn, kim ch sir gi.a thng va dy lüi dai 
dich Covid-19. 

p . . , p Thwa cac v dçn bzeu, thwa cac dong chi, 

Quan dMm cira Dai hi XIII v phát huy dan chñ xã hi ehü nghTa, xay 
dimg và phát huy sire minh khi dii doàn kt toãn dan tOc  vi'ra k thira, vira 
b sung, phát trMn nhftng quan dim ma Dãng ta dã xây di.rng trong 'su& qua 
trinh lãnh dao  each mng, trong do có nhi&u dim m6i quan tr9ng.: 

Mc tiêu Mng quát cüa Van kin khng dnh: "Cüng c& tang ex&ng 
11Mm tin cüa nhân dan di vói Bang, Nba rnrO'c, ch d xã hi chü nghia; khoi 
dy khát vçng phát trMn d.t niióc phn vinh, hnh phirc, phát huy chI va 

sire manh dai  doàn kt toàn dan tôc kt hqp vâi sire mnh th&i dai...".  Van 
kin Dai  hi XIII cira Bang dä mt thn nüa kh.ng dijnh và b sung ni dung, 
phuon.g chám: "dan bi&, dan b, d lam, d kMm tra, dan giám sat, dan 
thij huàng"; xác djnh rO hon vai trô "Dáng lãnh dgo, Nhà nw&c quán lj, Mgt 
trn T quOc và các td chic chInh trj - xâ h(5i lam nông ct d nhdn dan lam 
chü". Bang và Nhà nithc d ra du&ng Mi, chU throng, chinh sách, pháp 1ut 
tao nn tang chmnh trj, pháp l, ton tr9ng, bào dam, b v quy&ì lam chñ cüa 
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nhân dan; khng djrih "vai trô chü th, vi trI trung tam" eüa nhân dan trong 
toàn.b qua trinh xây drng, phát trin và bão v T quc. Vic xây dirng V 

phát huy src m?nh  cüa khi d?.i  doàn kt toãn d tc phái luôn luôn dt dixói 
sir länh dao  cüa Bang. Sir länh dao  cüa Bang là ngcrn cô!  quy tij si'rc mnh dai 
doàn kt toãn dan tc, ph.n du vi mt nuóc Vit Nam "dan giàu, nrncc 
m?nh, dan chü, cong b.ng, v.n minh". Van kin Dai  hi cing dã chi ra trách 
nhim và vai trô nêu guang cüa các cap u dãng trong vic xây dirng và cüng 

; . . 'I , co khoi dai  doan ket, nhan mnh: Sx doan ket, nhat In trong Bang la dieu 
kiin tiên quyt d Bang thc sir xfrng dáng là hat  nhán doàn kt cüa Ca dan 
tc, cüa toàn xã hi". Nêu rO yêu cu: "Cp u, t chirc dãng, các t chIrc 
trong h thng chinh tn, di ngii dãng viên, can bO,  cong chirc, viên chirc 
phàinêu gucmg thc hành dan chii, tuãn thii pháp lut, d cao dao  diic xä hi" 
trong thc hành dan chü, trong thrc hin các nhim vii chirih frj. Dng th?ii 
"Xü l kjp th&i, nghiêm minh nhftng t chüc, cá nhanlçii di1ng dan chU, gay 
ri ni b, lam mt n djnh chInh frj - xã hi hotc vi phm dan chü, lam 

, ,' ,' U 
phucng hai  den quyen lam chu cua than dan. 

Cüng vci phát hüy dan chü xã hOi  chü nghia, vic thng cung d.0 tranh 
phông, ch&ig tham nhüng, tiêu crc cüng duçic Bang ta xác djnh là co sc d 
tao sir dng thun xã hi, sir dng thun gitra Nhà nithc và nhân dan, qua do 
tang curng khi dai  doànkt toàn dan tc. Van kin Dai  hi XIII cüa Bang 
dã khng djnh phãi '!du tranh ngän chn, dy lüi tham nhüng, tiêu c%rc, vri 
quyt tam chinh trj cao hcin hành dng mnh me, trit d ho'n, hiu qua hcin", 
dng th&i "gn phông, chng tham nhüng, tiéu crc vâi xây dirng, chinh dn 
Bang, xây d'çrng, cñng c&h thng chith trj trong sach,  vihig mnh, cñng c 

khi dai  doàn kt toàn d tc". 
, , 

van kin Dai  hi con dê ra YU:CU  "dOi mâi to chücb may", ni dung 
và phuang thirc hoat dng, xây dirng di ngü can b Mt trn T quc và các 
t chirc chmnh tn - xã hi dü mnh, ngang tm v&i yêu cu nhim vi, dc bit 
là di ngü can b i ccr si, dja bàn d cu; bO sung vào van kin cuc 
dng lan, trung tam cüa Mt trn: "Toàn dan doàn kt xây d%rng nOng thôn 
mth, do thi va.n minh"; d na nhim vi "Xây dirng th trn lông d, phát huy 
sue mnh doàn kt, dng thun ci'ia nhãn d trong và ngoài nu6c d xây 
dijngvabao vçTo quoc 

Thwa các vj &ii biu, thwa các &ng ch1 

Trong nMng näm tâi, tInh hith th giói së tip tic cOn có nhftng din 
bin phüc tap.  Hoà bIrth, hqp tác và phát trin vn là xu th ion, song dang 
drng truOc nhiu trO ngi, khó khan; c?nh  tranh chin liiqc gifta các nuOc 
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lirn, xung dt cic b tip tçic din ra di.rói nhiu hInh thirc, phurc tap và quyt 

1it han, lam gia tang riü ro di vói môi trithng kinh tê, chInh trj, an ninh 
quc t. Di djch Covid-19 tip tic din bin phirc tap,  khó kim soát, tác 
diông tiêu ciic, kéo dài dn kinh t th gith, khu vrc, trong dró có nrn9c ta. O 
trong nrnrc, chiing ta diang tip tiic d.y mnh toàn din, ding b cong cuc 
di mOi; tang cuôiig xây d1rng, chinh dn Dàng và h thng chInh frj trong 
s.ch, v(tng rn?nh; phát huy dan chü va sirc manh dai doàn kt toàn dan tc; 
phat trien kmh te nhanh, ben virng, nang cao dcn song vat  chat, tmh than cua 
nhãn dan; gii vftng n djnh chInh frj - x hi; tang cuxng hoat dng di 
ngoai, git vUng rnoi tnxcing hoà bInh, bao ye vfing ch.c doe lap, chu quyên 
quoc gia; phan dau den gii.ra the ky XXI, nuac ta trci thanh nucic phat trien 
theo djnh h'ithng xã hi chü nghia. Tuy nhiên, chüng ta cting g.p không It khó 
khan, thách thüc, nh.t là tác dng cña suy thoái kinh t, tài chInh, nhüng tiêu 

9 A A A A 9 P. 9 A • 9 9 9 clrc va tç nn xa hçi, van die bao v chu quyen bien, dao... lam anh hucing 
nMtdjnh dn tu tu6ng và diii sng các t.ng lrp nh5n dn. 

Truâc yêu câu eüa s11 nghip dôi mài, cong nghip hoá, hin dai  hoá, 
xây drng và bào v d.t nuâc theo tinh thin cüa Cwcrng lrnh chInh t,j, các van 
kin quan tr9ng khác ma Dai  hi XIII cüa Dàng vera quyt djnh dang d.t ra 
cho toàn Dãng, toàn dan và toàn quân ta nhüng nhim vi nng n nhung r.t 
ye yang. Do do dôi hOi ehiing ta phài có quyt tam cao hcm nüa, n lc ló'n han 
- 9 A A A A A A 'A nua, doan ket thong nhat chat che han nua de phan dau t1c hiçn thang lci 

Nghj quyêt Dai  hi lan. thir XIII ei:ia Dãng. Vài vai trô là to chz'c dcii din cza 
nhán dan, là m3t b phtn cau thành quan trQflg trong h thing chinh trj ó' nu-ó'c 
ta, M.t trn T quc Vit Na.m và các th chüc thành viên cn lam t& han nüa 
vai trô là nông cot chinh trj, eó trách nhim ye yang trong xây dirng khi dai 
doàn kt toàn dan tc, tp hqp, vn dng nhân dan dy mnh the phong trào 
thi dua yêu rni6c, thrc hành dan chü, xây dijng dng thun xa hi d gop 
phn thirc hin th.ng lçii các mile tiêu chInh frj cüa d.t nuâc trong giai doan 
mfci. Dàng Mnh dgo, Nhà nu-ó'c quán 1j5, Nhdn dan lam chü phãi là ba chan 
king vmg ch&c cüa sii nghip xây dmg yà bão v d.t nucc ta, T quc ta. 

Vri tinh thin do, tOi xin d nghj M.t trn T quc Vit Nam và các t 
9 A A ' A A A 'A 9 A 'A chuc thanh vien can tiep tiic tong ket, due rut kmh nghim, dao sau nghien 

cCru, d ra các giãi pháp mth di vâi mt s yêu e.u, nhim vi.i cci bàn sau: 

M5t là, tiEp tyc tang cithng xáy drng và cüng Cd vng chc khAi dgi 
doàn kIt toàn dan t(5c, phát huy tinh than sang tgo cza các tang lop nhdn dan 
trong xdy c4mg và báo v T quc. 
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Truâc hM, c.n tip tic nhn thirc va quán trit sâu sc quan dim chi 
do: Cách mng là sir nghip cüa nhán dan, do nhán dan, vi nhân dan, và 
chInh nhân dan là ngixii lam nén nhftng thng lqi to ion, có nghia ljch sir. 

, - I, ' , I' 

Chu tch Ho Chi Mrnh cia day: Dgi doan ket dan tQc khong chz la mic tieu, 
..- , , ,' ' ' 'I' , 9 

nhzçm vy hang dau cua Dang ma con la myc tieu, nhiçm vy hang dau cua ca 
dan t*7c". Do cio, mt trong nhf:tng nhim vi bao triun, quan tr9ng hang dâu 
cUa M.t trn. T qu& là tip tiic xây dimg và tang cuing cüng c kMi dai 
doàn kt toan dan, tp hcip rng rãi mçi tng lOp nhan dan, báo dam sir thng 
nht cao v nhn thirc, tu ttrOng và hành dng, kiên dnh mçic tiêu dc 1p dan 
tc và chü nghia xã hi, kiên quyt, kiên tn bào v, gift vftng dc l.p, chü 
quyn quc gia, gift vCrng n djnh chinh trj - xã hi, xây d%rng dat nuOc ngày 
càng giàu m?nh,  vn minh, nhan dan có cuOc  sng m no, h?nh  phüc. 

Mt trn và các t chirc thành viên phái lam t& han nfta cong tác tuyên 
truyn, giáo dijc, vn dng than dan hiu d.y dü và thirc hin t& du&ng 1i, 
cbü trirang, chInh sách cia Dãng, pháp lut cüa Nhà nuOc. Mt trn phái là 
hat nhãn trong cOng tác báo v nn tang tu tithng cia Dãng, trong phông, 
chng am mtru, boat dng "din bin hoà bInh" cCia các th 1irc thu djch; kiên 
quyt du tranh bác bó các quan dim sai trái, phãn dng, cci hi chInh frj. 
Tang cuô'ng tuyên truyn sâu rng d các tang lOp nhãn dan phn thüc sâu 
s&c am muu thám dOc  cüa các th hrc thu djch xuyên tac  ljch sü, xuyen tac 
quan dim, du?mg l&, chfnh sách cüa Bang, pháp h4t ciXa Nhà nuOc .v dan 
tc, ton giáo nhim chia rë, phá hoai khi dai  doàn k& dan tc. 

Hal là, phát huy s&c mgnh sang tgo to lan cta các tdng lop nhân dan, 
doàn viên, h5i viên gOpphn thtc hin thong 1ri CáC myc tiêu phát trin kinh 

t4 xâ h5i cza dat nwO'c. 

Dng hrc và ngun lirc phát trin quan tr9ng cüa d.t nuOc là khoi d.y 
m?nh me tinh thn yêu nuOc, chI tir cu?ing, sic m?nh dai doãn kt toàn d 

A A A - t9c va khat v9ng phat tnien dat nuac phon vmh, hnh phuc. Muon lam duqc. 
nhu 4y, M.t trn T quic cn thc hin tM han nfta vai irô nông c& trong 
vic chü trI hip thuang, phi hcTp vOi các t chi.rc thành viên Va các cap 
chinh quyn dng viên, phát buy t& ban nfta vai trô doan kt các giai tng, 
nêu cao vai trô cüa các cá nhan tiêu biêu trong các giOi dông bào, các dan •tc, 
ton giáo, ngthi Vit Nam djnh cu 0 nuOc ngoài. Quan tam dn tam ttr, 
nguyen vçng và lçii Ich thit thirc cüa mi tang h5p d, tio mci diu 
kin thun lqi và vn dng, lôi cuOn dê nhân d tham gia m?nh  me vào các 
phong trào thi dua, các cuc vn dng do Mt trfl và các t chüc thành viên 
phát dng; phát buy mci ngun hic, kha näng sang tao,  dóng gop tIch circ vào 
sir nghip chung cña dt nuOc. 
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Chü tr9ng phát trin giai ca'p cong nhán pa v s 1ung và ch.t luçing; 
nâng cao bàn linh chInh trj, trInh d h9c vn, chuyên môn, k5 nãng ngh 
nghip, tác phong cong nghip, kr 1ut lao dng thIch üng vi cüc Cách 
mang cong nghip 1.n thir tti. Phát huy vai trô chü th ciia nÔng dan trong 
qua trInh phát trin nông nghip, phát frin kinh th nông thôn, xây drng nOng 
thôn mth. Xây dirng d5i ngü trI thi-c ngày càng 1ón manh,  có cht lucrng cao, 
drap üng yeu cu phát trin dt nix6c trong tInh hInh mri. Phát trin d5i ngü 
doanh nhdn ngày càng lrn manh  v s ltrqng và chit hxçrng, có tinh thin cng 
hMn cho dan tc, có chu.n m'rc van hoá, dao  drc tin b và trInh dO quân trj, 
kinh doanh giöi. Tang cung giáo d%ic the' h Ire v 1 ttx&ng each mang, dao 
dirc, li s6ng van hoá, nãng cab lông yêu rnrc, tr hào, tir ton dan tOe,  nuôi 
duOng hoài bão, khát vgng VLtOfl len, to dng lirc trong hgc tp lao dông 

P P. P. • P. 'A P. A - • A sang t?o,  khcn nghip, 1p nghiçp;tao mgi dieu luçn de phat trien lanh m?nh, 
toàn din, hài boa cà v trI tue, th ch.t và giá trj thm m51. Nâng cao ch.t 
hrçrng ngwin nhan 4cc ni? dáp frng yêu cu phát trin bn vCtng d.t nithc. Phát 
huy tInh tIch c1rc chInh trj - xä hOi  cüa cru chiln binh, can bO cOng an hwu hI 
trong xây dirng và bâo v Dàng, Nhà nuâc, nhãn dan và chê dO xã hOi  chü 
nghTa. Phát huy trI tue,  kinh nghim sang, lao dng, hgc t.p cña ngzcài cao 
tuoi trong xã hOi,  cong dng và gia dInh. 

Bào dam các dan tOe  bIrth d.ng, doãn kt, ton trgng, gi(ip nhau cüng 
phát trin. Chü trgng tinh dc thà cüa tirng vüng dtng bào dan 1ç5c thie'u so 
trong hoach dnh và t chüe thire hin chInh sách dn tOe.  Chng tii tixOng kr 
thj, dan tOe,  dan  tOe  circ dioan, dan tOe  hçp hôi; nghiêm trj, mgi am mini, hành 
dObg chia rë, phá hoai khi dai  doàn kt toàn dan tOe.  Tip tiic vn dOng, 
doàn kt, tp hçip các tc chic tOn giáo, chz'c sac, tin dá sng "tt di dp 
dao", dóng gop tIch eirc eho cong cuOc xây dirng và bão v T quc. Phát 
huy nhUng giá trj van hoá, dao  drc t& dçp và the ngun 1irc cüa các ton giáo 
cho .sr nghip phát trin d.t nuc. H trçY d ngw&i Vit Nam & nw&c ngoài có 
dja vj pháp l virng ch.c, phát trin kinh t và dOi sng, hoà nhp vâi xã hOi 

P P. P. 9 P. f P A P. P. ,. S 9 nuorc so tal;  nang cao hiçu qua cong tac bao hg cong dan; gui gin ban sac van 
hoa dan tOe,  nâng cao lông tr hào, t tr9ng, ttr ton an tOe; drng viên dng 
bào hithng v d.t nuó'c, dóng gop tich cire cho sr nghip xay drng và bào v 
T quc. 

}iin nay, tInh hIrth dai  djch Covid-19 vn dang din bin r.t phüc tap, 

tc dO lay lan rt nhanh,gây tn hai  lón v sirc khoè và tinh mng ciXa nguô'i 
dan, anh hung nghiêm trgng dn kinh t - xã hOi  và mgi m.t cüa di sng. 
Vâi tinh th.n "ch6ng djch nhu chng gic", báo v sirc khoê, tInh mng cüa 
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nhân dan là trên ht, truóc hat, tôi d nghj Mt tr.n T quc và các M chrc 
thnh viên cüng toàn th các tiig lop nhân dan cüng dng lông nht trI cao 
nht tham gia phông, chng djch yâi tinh thn: Chzng ta d cc4 gang càng cc4 
gang hon nia, dä doàn kit càng doàn kit hon nta; dä .quyé't tam càng quye't 
tam cao. hun nüa,' toàn dan tc muon nguài nhu met, dng lông cüng Dang, 
ChInh phü, các cp, các ngành tim mi each quyt ngän chn, dy liii bang 
duqc, không d djch lan rng, bing phát trong cong  dng, bão v sirc khoé, 
tInh mng và chm lo t& nht cho dyi sng cüa nhãn dan. 

Ba là, Mt tr2n I'd quc4c Vit Nam và các td chjc thành viên cdn phát 
huy mgnh hon nfra vai trô tiên phong trong vic báo dam quyn lam chi cña 
nhán dan,' tham gia xáy drng Dáng và Nhà nzthc ngày càng vitngmgnh. 

D xây dimg và phát huy süc m?nh  cüa khi dai doàn kt toàn dn tc 
thI c.n phài thuc hânh va phat huy rông rat dan chu xã hôi chü nghia, quyn 
lam chu cua nhan dan. Phai thirc hiçn dung dan, hiçu qua dan chu frcc tiep, 

dan chü dgi din, dc bit là d chü ó' cc" s&, lam t&, có hiu qua phrnmg 
châm: "dan biEt, dan bàn, dan lam, dan kim ira, dan giám sat, dan thy 

hu'ong". Mt trn T quc Va CC t chirc chInh trj - xã hi c.n phát huy, lam 
tot var tro lam nong cot de nhan dan lam chu.. 

Mt trn T quc Vit Nam cn lam t& han nfta vai trô giám sat và 

phán bin th h5i theo tinh than HIin pháp näm 2013, Lust Mt trn T quc 
Vit Nam và các quy djnh cüa Dáng, Nba nuâc. Tang clIing giám sat d tao 
sir dng thun, nht tn cao, n djnh xã hi, phát trin toàn din và bn vEtng 
diât rnrâc. Mt trn To quôc phái tiêp tiic lam tot vai trô chü trI hip thuo'ng, 
phi iiqp giüa các t .chüc th?inh  viêntrong vic thirc hin giám sat vàphãn 
bin xa hi; phát huy ti da tn tu cüa các nhà khoa h9c, nhUng chuyên gia 
giàu kinh nghim tham gia xay dirng pháp lu.t, phãn bin, dóng gop kin 
hoàn thin khâu dt phá ye the chê phát triên dat nuàc, the ché phát huy 
m?nh me quyn lam chü cüa nhán d, các chit trixang, chinh sách cüa Dãng, 
Nhà iuràc Va cüa cp us', chInh quyncác dja phuang, nht là nhUng van d 
quoc ke dan sinh, lien quan trirc tiep den quyen va lcn ich hçrp phap cua quan 

cháng th d. 

Tip tic chü dung  tham gia sâu hun, toàn din, hiu qua han và dng 
viên nhân d tIch eirc tham gia vào cong tác dan tranh phông, chng tham 
nhi3ng, tiêu circ, thpc hành tit kim, chng lang phi. Phát huy vai trô tIch circ 
trong tham gia kirn soát quyn lc, giám sat d quàn l xã hi cong khai, 
minh bach.  Ph6i hcip d xut, xây dirng các cu ch, phucing thrc phü hçip 
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phán ánh ti cp u, chInh quyn và trrc tip d.0 tranh phOng, ch&ig quan 
lieu, tham nhüng, lang phi c ngay t.i mi dija bàn dan cu, co quaIl, don vj. 

Phài lam t& han vai trô tp hqp, 1ng nghe kin nhân dan d phãn 
ánh vói các cci quan Dâng và Nhà nuóc i trung ucing ciing nhu các cija 
phuong. Chü dng phôi hgp vOi ehInh quyên các cap giái quyêt có hiu qua 

- A A A' T • 'I F A P 9 X nhung van die xa h91 bixc xuc ngay tai Ca so, gop phan bao dam quyen va lqi 
Ich hçp pháp, chInh diáng cüa than dan. Luôn di thoai, 1ng nghe, h9c hôi, 
tip thu kin, giài quyt khó khän, vLIcng mc và yêu cu chInh dáng cüa 
nhân dan; tin dan và ton tr9ng dan. 

Bon là, v cong tác xdy dng nç5i b5, Mt trgn Td quc Viçt Nam va 
các td chic thành viên cn ti4v  tyc hoàn thin cc' ch kiên toàn, ddi mó'i tá 
chá'c, n3i dung, phwcing thzc hogt dng, dáp ing yêu cu nhiçm .vy trong 
giai doin mó'i. 

DM mOi t ch(rc b may, ni dung yà phuong thiirc ho.t dng, nâng cao 
trách nhim và chit luçing cüa di ngU can b Mt trn T qu& và các t 
chirc chinh trj - xã hi, huóng m.nh v co sâ, dja bàn dan Cu; sâu sat vâi dan, 
th.t sir thit thc, hiu qua nhu chi dn cUa Chü tjch H CM Minh tai  Di hi 
thng nht Vit Minh - Lien Vit (nn 1951): "Hoçit d5ng cüa Mt trn nen 
nhm vào dkm chlnh d tránh khói vic gI cIng lam, nhirng It vic lam chu 
dáo ". Tang cuô'ng vai trô nông céit chinh trj, trách nEim cüa Mt trn T 
quc, các t chüc chinh trj - xã hi trong xây d%rng kh.i di doàn kt toàn dan 
tOc, tp hqp, 4n dng nhân dan dy rnnh các phong trào thi dua yêu nuot, 
day manh cuoc van dông "Toàn dan doàn kit xay dung nOngthôn mái, do thi 
van mznh, th1rc hanh dan chu, tang cuo'ng dong thun xa hçn. Thrc hiçn tot 
vai trô giám sat, phãn bin. xã hi, di din bào v quyên và lqi Ich hqp pháp, 
chInh dáng cUa doàn viên, hi viên, tIch circ tham gia xây dirng Dãng, Nhà 
nuâc, tang cithng di ngoi nhán d. Xây dirng .th trn lông dan, phát huy 
sirc m?nh  doàn kêt, diông thun cüa nhân dan trong và ngoài nuâc d xay 
dmg và bào v T quc. Coi trong vic nhân rng các dMn hInh t&, phê 
phán nhftng vic lam chua t&, kMc phiic bnh birth thc. 

Mun th, phài kjp thôi d xut, tháo gi nhüng khó khän, wOng m.c, 
Mt cp v th ch; rnô hInh t chIrc, ca ch hot dng và nâng cao hiu 1ic, 
hiu qua hoat dng cüa Mt tr.n và the t chrc doàn th. Phát huy hiu qua 
vai trô chii trI hip thucing cüa Mt trn trong ph& hçip tMng nht hành dng 
vái cac th chüc thành viên. Mt trn và các t chüc thành viên cn chi trgng 
vic phi hcip vri chInh quyn bng eác quy ch& chuong trinh, k hoach cii 
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th d thirc s tao  nén sue manh  cüa cà h thông chinh trj thc hin nhim vi 
ehung. Tng ci.thng chuyn di so, 1rng diing cong ngh thông tin trong hoat 
dng, tuyOn truyOn, vn dng, nrn bt tInh hInh doãn viên, hi viên Va các 
tng Vip nhãn dan dáp üng yêu cu trong giai don mói. T.p trung nâng cao 

ch.t luçmg, dào t?o,  bOi dixOng di ngii can b Mt trn và doàn thO có tam 
huyOt, trách nhim, hOt lông vi cong vic, không ngrng dOi mài tr. duy, sang 
tao, cO ban linh, dam nghT, dam lam, dam chju trách nhim, dam di.wng du 

V. F - 7 p 7 - V , - • n 

vrn kho khan, thu thach vi sr phat then chung cua dat nucc; dac biçt la d9l 
ngü can b hoat dng chuyên trách a các cp phài that  sir say me vâi cong 
vic, ra sue hc t.p, rèn 1uyn, nang cao trinh d hiOu biOt vO các met, thung 
xuyêri nêu gucrng, phãi tth thành nhüng tm guang sang dO dan mn, dan 

thwo'ng, dan ton trQng và nhan dan duçic nh?y. Tp hqp, phát huy tOi da vai 
trô, sir dóng gop ciia các nhà khoa hgc, các chuyên gia, các cá nhãn tiêu biOu 
trong các tng Vip than dan, trong các dan tc, các ton giáo và ngu&i Vit 
NamO nrnc ngoài. 

Nàm là, tie'p tyc di mói và tang cu?mg sc Mnh dçzocza Dáng, stphái 

hQp cta các cc quan nhà nzthc, các t chitc có lien quan .v&i hogt d5ng cüa 

Mat trn. 

Xây dmg khOi di doàn kOt toãn dan tc là nhiim.vi cua toãn Dang, 
toãn dan, do do phài tip tyc ddi mái mqnh mëphwung thitc ldnh dgo cia 

Dáng dOi vài Mt trn TO quOc và eác tO chuc thành viên. Dáng ta vIta là 

ngwô'i lânh dgo, vita là thành viên cüa Mat iran; Dãng länh. dao  Mt trn 
thông qua vic phát buy vai trO thành viên cUa Mt trn chit không dthig 

ngoài, ditng trên dO länh dao  Mt trn. Chi tjch HO CM Minh dã chi dn: 

"Dng khOng thJ dôi hói Mt fran  thita  nhan  quyn lãnh dgo cüa ,nInh, và 

phái to ra là mat ba phan trung thành nMt, hogt d(5ng nht; và chán thc 
nMt. Chi trong du tranh và cOng tác hang ngày, khi qun chzng rng rdi 
thIca nhan  chInh sách ding dn và náng lrc länh dgo cza Dàng, thI Dáng 
mó'i giành dwçxc dja vi Mnh dqo" 

A V
• , 

Vay cac cci quan Trung ucing, moi cap uy, chinh quyen can phai lam gi 

dO th1rc hin óho bang duçic mic tiêu xây dijng và cüng cO vting chc khOi 
dai doãn kOt toãn d.n tc theo Nghj quyOt Dai  hi XJIT eña chiing ta dã dO ra? 

- TrwO'c het, mOi cp u, chInh quyOn, can b, da.ng viên phài tiOp tiic 
quán frit, nhn thuc sâu -stc vO vai trô, vj trI, thm quan tr9ng cüa cong tác 
Mt trn trong tInh hmnh mOi; dO cao trách thim cüa cà he thOng ehInh trj dOi 
vái boat dng cüa Mt trn TO quOc, các tO chuc chinh trj - xã hi trong cci 
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ch "Dáng lânh dgo, Nhà nithc quán 1j5, Nhán dan lam chi". Nâng cao 5i thirc 
trách nhim cña can b, cong chüc, viên chirc Nhà nuàc v thrc hành phong 
cách dan 4n theo tm gixo'ng, diao  dIrc cüa Chñ tjch H ChI Minh: "TrQng 
dan, gn dan, hie2u dan, hQc dan và có trách nhim v6idân"; "Nghe dan nói, 
nói dan liie2u, lam dan tin", thi:rc sr vi nhân dan, phi.ic vi lçii Ich cña nhan dan. 
Phài that sir thm sâu 1i d.y cüa Bác H& "Lam cong bc cña Dantt, "lam 
dy t nh5n dan chü không phài lam quan nhân dan", "dfrng len m.t lam 
quan cách mng"; không phài tnxâc mt Dan cü vit len trán hai chft "Cong 
san" ma nguà'i ta n sq. Mun 4n dng nhân dan thI trixâc ht mi cong 
chirc, dãng viên phãi th1rc sir guang mu chp hành duàng 1i, chiii truang 
cüa Dang, chInh sách và pháp lut cüa Nhà nirâc, di du hithng i'rng cac 
phong trào thi dua, các cuc 4n dng do Mt trn và các doàn th phát dng; 
thông qua hot dng cüa Mt tr.n và doàn th d dn vài nhán dan, chüng ta 
cn xem do là ca hi d gn dan, sat dan, hiu dan, ton trong và lng nghe r 

kin cta nhân dan; kim nghim xem các chü truong cüa Dàng, chInh sách 
c1ia Nha nuOc có den dirqc vâi nhán d hay không, có thi4n lông dan hay 
không? Dng chI nào thi a vii hoat dng cij.a Mt trn, dioàn th thI cüng 
dng nghia vói xa thi qun chiing nhan dan. Tuy nhiên, nói nhix th không có 
nghia là luy dan, tip xñc v6i dan .mt each hInh thic, cang không "theo 
duôi" qun ching. 

2. Các c.p u t1r Trung uong dn co s cn tip tic tang cuô'ng hon nüa 
sir lânh d?.o  cüa Dàng di vth cong tác Mt trn và các doàn th nhãn dan. 
Trong bi cãnh tinh hInh mói hin nay, cong tác 4n dng, doàn kt than dan 
cn phái có sr d.0 tu xáng dáng và dira trén co sâ nhn thirc m9i. Theo tinh 
thn Nghj quyt D.i hOi  XIII cüa Dàng và nghj quyt d.i hOi  dãng b các 
c.p, tôi d nghj các cp u chi do, rà soát dánh giá tng th vic thirc hin 
các nghj quyk, chi thj, kt 1un và các chü trt.rang v xay dung khi di doan 
ket toan dan t9c va ye cong tac Mat  tran. Nhan day, toi de ngh cac co quan 
tham muu nghiên cCru d xut d tin tói Mng kt dánh giá 20 nãm thijc hin 
Nghj quyk s 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, Hi nghj l.n thir bay Ban Chp 
hanh Trung uong Dãng khoá IX v phát huy src math dai  doàn kt toàn d 
tc vi dan giàu, nuOc m?nh,  xã hi cong bang, d.n chü, van minh. Tir vic 
dánh giá tng kt, tin tâi xây drng chin hrqc dai  doàn kk toàn d tc 
trong giai doan each mang  mâi. 

3. D bào dam sir phi hqp ch.t chê và tao  diu kin cho Mt trn và 
các t chirc thành viên thirc hin t& vai trô ciia mInh, các co quan nhà nrnc 
c.n quan tam nghiên ciru, hoàn thin th ch, co ch, chInh sách, pháp 1ut, 
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t.o mci diu kin d nhân dn phát buy quyn lam chü, tham gia có hiu qua 
vào vic quan 1 nhà nufcc, quãn l xä hi; hoàn chinh cci s6 pháp l cho các 
hoat dng cüa Mt trin và các t chi'rc thành viên. Tang cuing cci si pháp 1 
nhm phát huy vai trô tçr quãn cüa nhn dn trong cong dng dan cu, thôn, t 
dan pho (ghi nhmn nh'Lrng dong gop hiçu qua cua than dan thong qua. cac mo 

hInh tir quãn, "t lien gia tir quãn", "t Covid cong  dng", "tb tr quãn vt'Jng 
xanh phông, chông djch"...). Tôi dé nghj, can tiêp tiic nghiên cfru dê hoàn 

A P A P. P P * A P. P. A A .Z. , 
thiçn phap luat ye giam sat va phan biçn xa hi, tao  dieu kiçn that tot de phat 
huy vai trô giám sat cüa nhân dan, giám sat trirc tip và giám sat thông qua 
vai trô cüa Mt trn.và các doãn th nhan dan. Mat khác, các cci quan nhà nuóc 
tir Trung ucmg dn dja phucing cn can cir vào chirc nang, nhim vi1, phi 
hçip cht chë, nhjp nhàng han nUa vài Mt trn và các doàn th nhan dan. 

A P A P P. •A Thong qua cac cci che khac nhau thu ngh quyet lien tch, quy che phoi hçip, 
chucing trinh phi hçip... vera d tang cuing hiu 1c, hiu qua quàn 1 nhà 
nuàc kt hçip vâi phucrng thi'rc vn dng, tp hçip nhãn dan, tao.  thành sirc m?nh 
chung d giãi quyt có hiu qua các m%lc tiêu, nhim vii kinh t - xã hi cüa 
mi dja phucing, nhât là các nhim vii cap bach ye giâm nghèo, an sinh xã 
hi, xây dimg nông thôn mói, phông, chng djch bnh... Lam duqc nhu 4y 
sê co lçii cho cã Nba nu9c và Mt trn trong vic phiic vi lçii Ich cüa toàn dan. 

Thwa các cy, các vj, các dông chi, 

- . . . 2 
Thwa cac v dcii bieu khach quy, 

1 • A A * A A P A A • 

Vcn truyen thong doan ket, tmh than trach nhiçm cao, toi tin tucing va 
mong rng, Mt trn T quc Vit Nam và các to chirc thành viên se trin 
khai thuc hiên co hiêu qua chucing trmh hanh dông thuc hiên Nghi  quyt Dai 

hi XIII cüa Dãng, tip tiic có nhüng boat dng näng dng, sang tao,  di mài 

minh  me han nfta; thit thirc, hiu qua cao han nta, gop phn tp hqp ngày 

càng d6ng dão các tng hip nhán dan trong khi dai  doàn két dan tOe;  thng 

cu&ng mi quan h gân bó máu thjt giUa Nhãn d vth Dãng và ChInh quyn, 

tao thãnh sirc rnnh to lidn, vo djch d xay dirng T quc ta ngày cang cithng 
thnh, Nhan dan ta ngay cang hnh phuc; Dat nuac ta ngay cang phat then, 
phn vinh. 

Chzc các cy, các vj và các dng chI mçznh khoé, hgnhphüc! 

Chic H5i nghj cña ching ta thành cong tat dçp! 
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