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sM,fr - KHITU
TP. Yen Bci, ngày5 tháng 3 nám 2022 

KE HOACH 
T chirc trin khai hçc tp chuyên d nám 2022 "H9c tp và lam theo 
tir ttrô'ng, dto dfrc, phong each Ho ChI Minh v xây diyng van hóa, con 

ngtrôi dáp irng yen cu phát trin bn vfrng quê htro'ng, dat nithc" 

Thire hin Hithng dn s 48-HD/BTGTU, ngày 08/3/2022 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy Yen Bái v hc tp ehuyên d näm 2022 "Hoc tp và lam 
theo tu tuing, dao dire, phong each H ChI Minh v xây dirng van hóa, con 
ngithi dáp üng yéu cu phát trin bn vftng qué huong, dt nuóc" (chuyên d 
2022), Thành Uy Yen Bái ban hành k hotch t chi'rc trin khai h9c tp 
chuyên dé näm 2022 trong sinh hoat chi b, doàn the, các ca quan, don vj và 
tuyên truyên rng rãi trong Nhân dan, ciii th nhix sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 
1. Muic dIch 

Tao si,r thng nMt trong t chirc, hçc tip, tuyén truyn trin khai chuyên 
dé "HQc tçp và lam theo tw tzt&ng, dao th.c, phong cách H Gil Minh v xáy 
dyng van hóa, con ngu'&i dáp &ng yeu ccu phát trkn bn vüng quê hztoiig, ddt 
nithc" näm 2022 trong toàn Dãng b thành pM. Qua do, gop phn nâng cao 
nhn thi'rc cho can b, dâng vién, cong chiirc, viên chirc, ngithi lao ding trong 
the co quan, don vj và doàn viên, hôi viên, Nhân dan thành phO ye tu tirOng, 
quan diim, duing li eüa Dâng cáe cp di vci yéu c.0 xây drng van hóa, con 
ngi.rOi dáp irng yêu c.0 phát trin bn vung qué huong, diât nmc. Trên Ca S 

do, nâng cao trách nhim, nghia v1i trong hc tap, rèn 1uyn và th?c hành nêu 
guong xây ding van hóa, COfl ngui dáp üng yêu câu phát triên ben vikg quê 
huong, dt nhxécc vttng manh,  toàn din, pMn vinh, hanh  phüc; xây dirng COfl 

ngi.thi thành pM Yen Bái "Van minh, than thin, doàn ket, sang tcio, h3i 
nhçp ", xay dirng thành pM Yen Bái phát trin nhanh, bn vttng theo hrnfcng 
"Xanh, hài hôa, ban sc và hanh phic" gop phn thirc hin thang igi miic tiêu 
Nghj quyt Dai hOi XITI cUa Dàng va Nghj quyêt Dai  hi Dáng b các cap, 
nhim k' 2020 - 2025. 

2. Yêu cu 
Các cp üy, t chüc dãng, chInh quyn, Mt trn T quôc và các doàn 

th chInh trj - xã hi can ccr K hoach  nay dé xay dirng ké hoach  to chi'rc triên 
khai thijc hin chuyên dê 2022 gàn vi vic thirc hin các m1Tc tiêu, nhim v1,i 
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cüa dja phuang, ca quan, dan vj mInh; xác djnh rO vai trô, trách nhim, ni 
dung, phuang thüc, thii gian thirc hin; tang cixrng kim tra, giám sat, bào 
dam thirc hin nghiêm tuic, trit d khc phiic bnh hInh thirc, to buóc 
chuyn bin tIch circ, manh  me trong hçc tap,  lam theo Bác và xây dirng van 
hóa, con nguôi diáp üng yêu cu phát trin bn vtrng quê hixo'ng, dt rnthc. 

II. NQI DUNG, H!NH THUC TO CHU'C HQC TjP, THAO LUN, 
TUYEN TRUYEN TRIEN KHAI THUC fflN 

1. Ni dung, hInh thfrc t chfrc h9c tp, thão lun, tuyên truyén 
1.1. N3i dung h9c 41p, tháo luin, tuyên truyên 
T chirc hçc tap, thào lun trong can b, dáng viên, cong chCrc, viên 

chirc, ngixii lao drng trong các ca quan, dan vj và tuyên truyên sâu rng 
trong Nhân dan ye nhUng ni dung ca bàn chuyên dê 2022, t.p trung vào mt 
so nOi dung ca bàn sau: 

- Tu tithng H ChI Minh v van hóa, con ngi.thi. 
- Quan dim cUa Dàng ta v xây dirng van hóa, con ngui trong giai 

don hin nay. 
- Mt s nhim v1i, giáipháp tr9ng tam v xây dirng van hóa, con ngu1i 

diáp üng yêu câu phát triên ben v1mg. 
ChU tr9ng vic lien h, thào 1un v thirc trng và nhim vi1, giái pháp 

day mnh h9c tap, lam theo tu tuO'ng, dto di'rc, phong cách Ho ChI Minh và 
các quy djnh cüa Dàng ye nhttng diêu dàng viên không duçic lam, quy djnh 
v trách nhim nêu guang cüa can b, dãng viên, phát huy yu t van hóa, 
con nguii gän vci nhim vi,i phát triên kinh te - xa hi, hi nhp quôc tê va 
nâng cao chi so hanh phñc cho ngithi dan; Quy djnh so 1 6-QD/TU, ngày 
15/11/2021 cUa Ban Thithng vi Tinh üy ye thirc hin van hóa, dto düc trong 
Bang va h thông chInh trj tai  Bang bô tinh Yen Bái, Chuang trInh hành 
dng so 52-CTr/TU, ngày 30/9/20 14 cüa Ban Chap hành Bang b thành phô 
thirc hin Nghj quyêt sO 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 cüa Ban Chap hành 
Trung uang Bang khóa )U ye xây dirng và phát trien van hóa, con ngui Via 
Nam dáp irng yOu câu phát triên ben vüng dat nuâc, Nghj quyêt so 21-
NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Thành üy ye xây dung, phát triên van hóa, con 
ngu?ii thành phô Yen B ài "Van minh, than thin, doàn kêt, sang tgo, hç5i 
nhap" giai doan 2021 - 2025, Kê hoich sO 89-KH/TU, ngày 20/9/2021 cüa 
Thành üy ye xây dirng, phàt triOn van hóa, con ngui thành phô Yen Bái 
"Van minh, than thién, doàn Mt, sang tao, hi nhp ". Qua do gop phân xay 
dirng thành ph YOn Bái phát trin nhanh, bn vu'ng theo huóng "Xanh, hài 
hôa, ban sac và hgnh phic ". 

1.2. Hmnh thá'c h9c tIp, tháo luin, tuyên truytn 
- Các cp üy, t chi'rc dáng t chirc hi nghj hçc tsp, thâo lun v nhüng 

ni dung ca bàn, cot löi càa chuyen dê gän v&i lien h thirc tiên cho dOi 
lixcing cap üy vien, can b chü chôt các cap cüa he thông chInh trj. 
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- T chirc hc tap, tháo 1un chuyên d gn vái lien h thirc tin thông 
qua sinh hoat chi b, sinh hoat CG quan, doàn th cho các dii tuçrng cOn iai• 
Dãng viên già, yéu, mien sinh hot, không bt buc phâi tham gia h9c tp 
thào 1un nhung có the dióng gop kin xay dirng. HInh thirc 1y ' kin gop 
do cp Uy cci sO', chi b quyt djnh. 

- Di mói, da dng hóa các hInh thüc hc tap, tuyén truyn: Chü tr9ng 
các hInh thüc tça dam, hi thâo chuyên d; thông tin ph bin trén báo chI; 
tang cithng sir diing các phuo'ng thirc truyn thông mâi trên nn tang internet, 
mtng xã hi; thông qua hoat  dng tuyên truyn ming cüa báo cáo viên và 
tuyên truyên viên, các buôi sinh hoat chInh trj, nghe nói chuyn thO'i sir, hoat 
dng van hóa, van ngh... 

1.3. Tài lieu 

Tài lieu "H9c tp và lam theo tii tuO'ng, dto dirc, phong each H ChI 
Minh v xây dirng van hóa, con nguO'i dáp üng yêu cu phát trin bn vthig 
qué hircmg, dat nuO'c" do Ban Tuyên giáo Tinh üy biên soan và phát hành. 

Các chi, dãng b trirc thuc Thành Uy can cir yeu cu, diu kin cii th 
có th bién soan các tài lieu tham kháo d tuyên truyn các ni dung chuyên 
d 2022, báo dam phü hçip vói trng nhóm di tuqng can bO,  dàng viên và 
Nhân dan. 

1.4. Thô'i gian thrc hin 
- T chi'rc h9c tp chuyên d 2022 di vâi can b chU cht các cap Va 

can bt, dãng viên, hoàn thành frithc 31/3/2022. 
- T chi'rc dçct ph bin, thông tin, tuyên truyn rng rãi trong các tng 

lO'p Nhân dan thành phô v ni dung ct löi eüa chuyén d 2022, hoàn thành 
tr,thc 3 0/4/2022. 

- Tip tiic ph bin, tuyén truyn chuyên d 2022 gn vO'i k nim các 
ngày l iOn cüa dt nuOc, tinh, thành phd, các phong trào thi dua yéu nuOc, 
nhim v1i chInh trj cüa dja phuong, Co quan, don vj. 

2. To chfrc trin khai thrc hin các ni dung chuyên dê 
Các cp Uy, th ch(rc dàng, chInh quyn, Mt trn T quc Va các doàn 

th chInh trj - xà hi chü trng ciii th hóa ni dung chuyén dé gän vOi nhim 
vii xay dirng t chirc dáng, co quan, don vl van hóa, dôi mOi, sang tao, hoan 
thành té,t nhim vit cong tác duqc giao; xây dimg di ngü can b, cong chirc, 
viOn chirc, nguO'i lao dông "Van minh, than thin, doàn kêt, sang tçio, hi 
nh2p ", có khát vçng xây dicng van hóa, con nguO'i dáp ing yêu câu phát trién 
bn vtEng quê huong, dt nuOc, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim. 
Mi can b, dàng viên, cong chüc, viOn chirc, doàn vién, hi vién bô sung 
n3i dung thy'c hin chuyên tt 2022 vào ban cam kt tu dwOng, rèn 1uyn, 
phn déu nàm 2022. Kt qua thirc hin chuyên de là mt ni dung trong báo 
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cáo t qua thirc hin k hotch hoc tp va lam theo tu turng, dao  due, phong 
each H ChI Minh. 

3. Dua ni dung chuyên d 2022 tr& thành ni dung sinh hoit 
chuyên dê thtrô'ng kS cüa chi b 

Trong sinh hoat chi b, dinh k5' t chi'rc sinh hoat chuyên d 2022, lien 
h, gn vOi th?c hin nhim vu chInh trj cüa chi b và diãng viên trong chi b. 

III. TO CHUC THTXC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Thành üy tham muu trin khai, theo döi, hr6ng dn 
thijc hin chuyên dé 2022; phi hçip cung c.p tài lieu h9c tp chuyên dê 2022 
cho các chi, dâng b trirc thuc Thành üy. Tham muu xây dirng báo cáo k& 
qua th1rc hin gl'ri Ban Tuyên giáo Tinh üy trithc ngày 1 0/5/2022. 

2. Các chi, dráng b trrc thuc Thành üy, M.t trn To quôc và các doàn 
th chInh trj - xã hOi  thành pM t chirc tt vic trin khai, thirc hin các ni 
dung chuyên d 2022, cii th& 

- Tang cu?ing sir lãnh do, chi dao,  phát huy vai trô cüa cp üy các c.p 
trong vic to chirc triên khai h9c tp vá lam theo các nOi  dung cüa chuyên 
dê 2022. 

- Xây dirng k hoach và ti chi'rc h9c t.p chuyên d 2022 dam báo tin 
d, cht luçmg. Chi drao,  hithng d1n các t chuc ca s& dãng trirc thuc thirc 
hin nghiem tue các ni dung, hmnh thüc trin khai thirc hin chuyên dê 2022. 

- Thrnrng xuyên kim tra, dOn dc vic t chuc thirc hin, dánh giá vic 
thirc hin chuyén d 2022 gn vâi thirc hin nhim vi,i chInh trj cüa các cp 
üy, t chüc dâng, b phn tr?c  thuc. 

- Báo cáo kt qua th%rc hin btng van ban gui v Thành üy (qua Ban 
Tuyên giáo Thành zy) trithc ngày 05/5/2022; bàn din tir gui qua Email: 
bantuyengiaotuyb2 O18gmail. corn 

3. Dii vâi các phông, ban, cci quan, dan vj thành ph& trin khai thirc 
hin chuyên d trong các hoat dng sinh hoat djnh k5' cña cci quan, don vj 
gn vâi các yêu c.0 nêu trong Chi thj s 27/CT-TTg ngày 08/9/20 16 cüa Thu 
tiróng ChInh phü v day manh  h9c tp vá lam theo tu tuâng, dao  dire, phong 
each H ChI Minh và các van ban lien quan cüa Chinh phu nhim ki 2021 - 
2026; kt hqp vâi trin khai, thirc hin cãi each thU tiic hành chInh, các 
chuong trInh m1lc tiêu quc gia; kt hçp vth các dqt phát dng và tong kêt 
các phong trào thi dua. 

4. Mt trn T quc và các t chirc chmnh trj - xã hi thành pM: Phát huy 
vai trô giám sat, phàn bin xã hi dôi vói vic to chirc, triên khai, h9c tp Va 
lam theo các ni dung chuyên d näm 2022 gn váii triên khai, thirc hin Nghj 
quyt Dai  hi Bang các c.p, Quy& djnh séi 217-QD/TW ngày 12/12/2013 
cUa B ChInh trj khóa XI v vic ban hành Quy chê giám sat và phán bin xä 
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hi cüa Mt trn T quc Viêt Nam và các dioàn th chInh trj - xâ hi, Quyét 
dinh so 21 8-QD/TW, ngày 12/12/2013 cüa BO ChInh trj quy djnh v vic M.t 
trn To quôc và các doàn the chInh trj - xã hi và Nhân dan tham gia gop 
xây d'çrng Dàng, xây drng chInh quyn, Quy dijnh s 124-QD/TW, ngày 
02/02/2018 cUa Ban BI thu khóa XII v "giám sat cüa Mt tr.n T quôc Vit 
Nam, các to chirc chInh trj - xã hi và Nhân dan dôi vi vic tu dixO'ng, rèn 
1uyn d.o dIrc, li sng cüa nguii dung du, can b chü cht và can b, dáng 
viên"; tIch circ tham gia tuyén truyn v chuyên d 2022 gän v9i các hoat 
dng tuyén truyn kST nim ngày truyn thng, ngày thành 1p cüa ngành, to 
chüc, cci quan, don vj mInh; t chüc sinh hoat câu lac  b, t9a dam, giao luu 
gp m.t; lông ghép vói sinh hoat van hóa, van ngh. 

5. Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph& Trang Thông tin din 
tr thành phô, Bàn tin Dâng b thành ph, fanpage Hoa Hithng Dixcing: To 
chüc tuyên truyn sâu rng, thu6ng xuyên, tao  hiu irng lan tOa manh  me 
trong xã hi v kt qua thirc hin chuyên d 2022 cüng nhix két qua vic h9c 
tp va lam theo tu tuâng, dto dirc, phong each H ChI Minh, dic bit là trong 
djp kS'  nim Ngày sinh nh.t Bác 19/5, ngày Bác H thäm Yen Bái 25/9, các 
ngày 1 lan, sir kin tr9ng dai  cña quéc gia, cüa tinh, thành phO gàn vói các 
phong trào thi dua yeu nuâc và tuyen truyn thirc hin các nhim viii cüa 
ngành, dja phuong, Co quan, don vj. 

Trên day là k hoach t cht'rc trin khai thirc hin chuyén d näm 2022 
cüa Thành üy Yen Bái v h9c t.p chuyên d näm 2022 "HQc tp và lam theo 
tu tuâng, dao  dirc, phong cách H ChI Minh ye xây dung van hóa, con ngu?ñ 
dáp img yêu c.0 phát trin bn vftng qué huong, dat nuóc". Yêu câu các cap 
üy, t chirc dãng, chInh quyn, Mt trn T quôc và cac doàn the chInh trj - 
xà hi nghiêm tue trin khai thirc hin. Qua trInh thre hin có gI vuthig mac, 
kjp thai báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ñy d trInh Thurng trirc Thành üy 
xem xét, giài quyt./. 

- 

Noinhân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh (de b/c), 
- Thix?mg tr%rc Thành üy, HDND, UBND TP, 
- Các dlc TJy viên BCH Dãng b TP, 
- Các phông, ban, MTTQ, doàn the TP, 
- Các chi, dãng bO trirc thuc, 
- Các cci quan tham muu giüp vic Thành üy, 
Trung tm chmnh trj TP, 
- Trung tam Truyên thông & Van hóa TP, 
- Bàn tin Dàng b thành phô, 
- Trang thông tin din ti:r TP, 
- To giüp vic BCD 35, 
- Luu BTG, VT/TU. 

D Van Nghj 



TIN}IUYYEN BAT 
BAN TIJYEN GIAO 

* 

-&2 c' -HD/BTGTU 
rC1AO PAN1U' YEN A' 

ThJtLt l)J 4HTXONG DN 
UV••

chuyên d nàm 2022 "HQc tp và lam theo tir tirô'ng, do dfrc, 
phong cách Ho Chi Minh v xây dirng van hóa, con ngurôi dáp frng yêu 

câu phát triên ben vfrng quê hu'o'ng, dat nu.r&c" 

Thrc hin K hoach s6 65-KH/TU ngày 28/02/2022 cüa Ban Thuing 
v Tinh üy v thirc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChIrth 
trj v d.y manh  hpc t.p và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong each H ChI 
Minh näm 2022, Ban Tuyên giáo Tinh üy huâng dn hçc tp chuyên d nãm 
2022 "HQc t4p và lam theo tzc twang, dao th'c, phong cách Ha ChI Minh ye' xáy 
dng van hóa, con ngu'ô'i dáp &ng yéu cdu phát trién bn vüng qué hu'o'ng, dá't 
nwâc" (chuyên d 2022) trong sinh hoat chi b, dioàn th& the co quan, don vj 
và tuyên truyn rng rãi trong nhân dan cii th nhis sau: 

I. MJC mcli, YEU CAU 
1.Miicdich 

Tao sir thng nht trong t chirc, h9c t.p, tuyén truyn trin khai thirc 
hin chuyén d "HQc tp và lam theo tzc tithng, dio di'c, phong ccch Ha C'hi 
Minh ye xây c4mg  van hóa, con ngwài dáp zng yêu cdu phát triên ben vü'ng 
quê hu'crng, da't nu'ác" näm 2022 trong ton Dàng b. Qua do, gop phn nâng 
cao nkin thirc cho can bO,  dãng vien, cong ch(rc, viên ch'Crc, ngui lao ding 
trong các Co quan, don v và doàn viên, hi viên, nhan dan trong tinh v tu 
tu&ng, quan dim, dung i1M cUa Dâng, Dãng b tinh di vâi yêu cu xây dirng 
van hóa, con ngui dáp t1ng yêu c.0 phát trMn bn v[ing qué hixong, dt nuóc. 
Trén co si do, nâng cao trách nhim, nghia vii trong h9c t.p, rèn 1uyn và thrc 
hành nêu gucing xây drng van hóa, con ngui dáp rng yêu cu phát trin bn 
vu'ng qué hucmg, dt nuic vitng mnh, toàn din, phn vinh, hnh phüc; xây 
dirng con ngui Yen Bái "than thin, nhán ái, doàn kê't, sang tçio, hi nhIp ", 
xây dirng tinh Yen Bái phát trin nhanh, bn vimg theo huàng "xanh, hài hóa, 
ban sc và hgnh phz.c" gop ph.n thirc hin thng igi miic tiéu Nghj quyt Dai 
hi XIII cña Dãng và ngh quy& dai  hi dâng b các cp. 

BANG CQNG SAN VI1T NAM 

Yen Bái, ngày l tháng 3 nám 2022 
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2.Yêucâu 
Các c.p Uy, th chi'rc dãng, chInh quyn, Mt trn T qu& và các doàn 

th chInh trj - x hi can cr Hithng dn nay d xây dirng k ho.ch t chrc 
trin thai thirc hin chuyên d 2022 gn vâi vic thçrc hin các mvc  tiêu, 
nhim vi cüa dija phixang, Ca quan, dan vj mInh; xác djnh rö vai trO, trách 
nhim, ni dung, phuang thirc, thô'i gian thirc hin; thng cuô'ng kim tra, giám 
sat, bão dam thirc hin nghiêm tóc, trit d khc phiic bnh hmnh thc, t.o binc 
chuyn bin tIch circ, maiTh  m trong h9c t.p, lam theo Bác và xây dçrng van 
hóa, con ngui dáp ng yêu cu phát triên bn vthig quê huang, dt nuàc. 

II. NQI DUNG, HINTI THC TO CII1C HQC T4P, THAO 
LUN, TUYEN TRTJYEN TRJIN KiIAI TH1TC I1IJN 

1. Ni dung, hlnh thfrc t chfrc h9c tap, thão 1un, truyên truyên 
1.1. N3i dung IiQC 41p,  tháo lumn, tuyên truyn 
To chirc hçc $p,  thào 1un trong can b, dàng viên, cong chirc, viên 

chirc, nguô'i lao dng trong các co' quan, don vj và tuyên truyn sâu rng 
trong nhân dan v nhüng nti dung ca bàn chuyên d 2022, tp trung vào mt 
s nOi  dung ca bàn sau: 

- Tu tir&ng H ChI Minh v van hóa, con ngui. 
- Quan dim cüa Dâng ta v xây dirng van hóa, con nguôi trong giai 

don hin nay. 
- Mt s nhim vi, giài pháp tr9ng thm v xây dirng van hOa, con ngui 

diáp irng yêu cu phát trin bn virng. 

Chü tr9ng vic lien h, tháo 1un v th1rc trng và nhim V11, giâi pháp 
dy mnh h9c t.p, lam theo tu tumg, dto dirc, phong cách H ChI Minh và 
các quy dinh cüa Dàng v nhung diu diáng viên không dugc lam, quy djnh 
v trách nhim nêu guang cüa can b, dãng viên, phát buy yu t van hóa, 
on ngixô'i g&n vói nhim v phát trin kinh t - xã hi, hi nh.p quc t và 

nâng cao chi s hnh phi1c cho nguii dan; Quy djnh s 1 6-QD/TU ngày 
15/11/2021 cüa Ban Thuà'ng vi Tinh üy v th?c hin van hóa, do dcrc trong 
Dâng và h thng chInh trj ti Dàng b tinh Yen Bái, Chuang trInh hành 
dng s 85-CTr/TU ngày 24/9/20 14 cña Ban Ch.p hành Dãng bO tinh (khóa 
XVII) thirc hin Nghj quyt s6 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 cfia Ban Chip 
hành Trung uong Dãng (khóa XI) v xây dirng và phát trin van hóa, con 
nguà'i Vit Nam dáp irng yêu c.0 .phát trin bn ving dt nu'ó'c, K ho.ch s 
37-KH/TU ngay 9/6/202 1 cüa Ban Ththng vi Tinh üy ye xây dirng con 
ngiRi Yen Bái "Than thin, nhán ái, doàn kit, sang tqo, h5i nhp ". Qua do, 
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gop phn xây dirng tinh Yen Bái phát trin nhanh, bn ving theo hung 
xanh, hài hôa, bàn sc và hqnhphic. 

1.2. Bin/i thá'c h9c 41p, tháo 1uin, tuyên truyên 
- Các cp Uy, to chilrc dng t chilie hi nghj h9c tap,  thão 1un ye nhUng 

nôi dung ca bàn, c& lOi cilia chuyên d gn vth lien h thçrc tiên cho dôi tuçing 
cp ñy viên, can bO chili ch& các c.p cilia h tMng chfnh trj. 

- T chilrc h9c t.p, thào 1un chuyên d gn vâi lien h thiic tiên thông 
qua sinh ho.t chi b, sinh hoat co' quan, droàn th cho các dôi tung cOn 'a• 
Dâng viên già, yêu, min sinh hoat, không bat buc phãi tham gia h9c tp 
thào 1un nhung có th dong gop kin xây dimg. HInh thilrc 1.y kiên gop 
do cap ilty co'.s&, chi bO quyêl d.rth. 

- Dôi mO'i, da dang boa các hInh thilrc h9c tip, tuyên truyên: Chili trpng 
các hInh thi'rc tpa dam, hi thào chuyên d; thông tin phô biên trên báo chI; 
tang erO'ng silr di.ing các phixo'ng thilrc truyn thông mói trên nén tang internet, 
mng xã hi; thông qua ho?.t  dng tuyên truyn ming cilia báo cáo viên Va 
tuyên truyn viên, các bui sinh hoat chInh trj, nghe nói chuyn thyi sir, hoat 
dng van hóa, van ngh... 

1.3. Tài lieu 
Tài 1iu "HQc tp và lam theo tu' tzthng, dqo th'c, phong cách H ChI Minh v 

xáy dng van hóa, con ngzthi dáp ig yêu cd'u phát triê'n bn vimg quê hi.co'ng, dá't 
nu'o'c" do Ban Tuyên giáo TinE iliy biên soan  và phát hânh. 

Các huyn, thj, thành üy, dàng iliy tr1rc thuc Tinh üy can cU' yêu câu, 
diiêu kin ciii the có the biên soan các tài 1iu tham khão dê tuyên truyên các 
ni dung chuyên d 2022bào dam phü hgp vâi tiling nhóm di tucing can bO, 
dáng viên và nhân dan trCn dija bàn. 

1.4.Thô'igian thrc hin 
- TO chilrc h9c tp chuyên d 2022 di vri can b chi ch& các cap và 

can b, dàng viên; hoàn thank tru'öc 31/3/2022. 
- TO chic d9't phO biên, thông tin, tuyên truyên rng rãi trong the tang 

lOp nhân dan ye ni dung c& lOi cüa chuyên d 2022; hoàn than/i tru'ó'c 
30/4/2022. 

- Tip tiic ph bin, tuyên truyn chuyên di 2022 gan vói k nim các 
ngày iê ló'n cilia dat nuó'c, các phong trào thi diva yêu nuâc, nhim vti chinE trj 
cilia da phuang, ca quan, dun vj. 

2. T chfrc trin khai thiyc hin các ni dung chuyên die 
- Các c.p üy, t chilic diáng, chInh quyn, Mt trn To quOc và các doãn the 

chInh tri - xã hi chili tr9ng cii th hóa nOi dung chuyên d gn vó'i nhim vii xây 
dimg to chi'rc dàng, Ca quan, dcm vj vn hóa, dii mó'i, sang tao, hoàn thành tot 
nhim vii cOng tác duçrc giao; xây dçrng dOi  ngü can b, cong chIrc, viên chilrc, 
ngui lao dng "than thiên, nhdn ái, doàn kIt, sang tçio, hçi nhp ", có khát 
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v9ng xây drng van hóa, con ngui dáp irng yêu cu phát trin bn vü'ng quê 
huang, dat nuóc, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim. Môi can b, diàng 
viên, cong chiirc, viên chirc, dioàn vién, hi viên bô sung ni dung thirc hin 
chuyên d 2022 vào bàn cam kt tu duOng, rèn 1uyn, phn dâu näm 2022. 
Kt qua thirc hin chuyên d là mt nOi  dung trong báo cáo kêt qua th.rc hin 
k hoach h9c t.p và lam theo tu' tu&ng, dio dIre, phong each HO Chi Minh. 

3. thra ni dung chuyên d 2022 tr& thành ni dung sinh hott 
A A ' ') A chuyen de thtro'ng ky cua chi b9 
Trong sinh hot chi b, dijnh k5 t chtirc sinh hoat chuyên die 2022, lien 

h, g&n vó'i thirc hin nhim vii chInh trj cüa chi b và diàng viên trong chi b. 
III. TO CIIU'C TIHIC HI1N 
1. Ban Tuyên giáo Tinh üy cung c.p tài lieu h9e t.p chuyén d 2022 cho 

các huyn, thj, thnh üy, dàng üy trirc thuc Tinh üy. 
2. Các huyn, th, thành üy, dáng üy trirc thuc Tinh üy, Ban can sir dãng, 

Dãng doàn; the ban, sO', ngành; Mt trn T quc và các doàn the chInE trj - xã 

hOi t chxc tt vic trin kiiai, thire hin các ni dung chuyên d 2022. 
- Tang cuO'ng si.r lãnh dao,  chi do, phát huy vai trO cüa c.p üy các cap 

trong vic t chire trin khai h9c tp và lam theo the ni dung cija ehuyên die 
2022. 

- HuO'ng dn the th chire ca sO' dàng trirc thuc thirc hin nghiêm tiic các 
nOi dung, hInh thCrc trin khai thirc hin chuyên die 2022. 

- Thumg xuyên kim tra, diôn disc vic t chirc thirc hin, dánh giá vic 
thirc hin chuyên d 2022 gn vO'i the hin nhim v chInh trj cüa các cp üy, 
t chirc ca sO' diâng. 

- Báo cáo kát qua thrc hin tru'óc ngày 1 0/5/2022 vO'i Ban Tuyên giáo 
Tinh iiy và là mt ni dung trong báo cáo tong kêt nàm 2022. 

3. Dé,i vO'i các ca quan, dan vj quàn 1 nhà nu'O'c, trin khai thirc hin 
chuyên d trong các hoat dlng sinh hoat  dnh k cña ca quan, dan vj gn vO'i 
các yêu c.0 nêu trong Chi thj so 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 cüa Thñ tirO'ng 
ChInh phü ye day mnh h9c tp và thm theo tu tixO'ng, do dire, phong each 
Ho Chi Minh và các van ban lien quan cüa ChInh phü nhim k 2021 - 2026; 
kt hcip vO'i trin khai, thirc hin cái each thu tic hành chInE, các chuo'ng 
trInh mc tieu quc gia; kt hçcp vái các dçrt phát dng và tng kt các phong 
trào thi dna. 

4. Mt trn T quéc Vit Nam và các dioàn th: Phát buy vai trO giám sat, 
phán bin xã hQi dOi vO'i vic tO chirc, trin khai, h9C tp và lam theo các ni 
dung ehuyên d 11am 2022 gn vO'i triên khai, thic hin nghj quy& dii hi các 
cap, Quyêt djnhsO 217-QD/TW ngày 12/12/20 13 cüa B ChInh trj k±ióa XI v 
vic ban hành Quy eh giám sat và phán bin xã hi cüa Mt trn T quc Vit 
Nam và các doàn th chmnh trj - xä hOi,  Quyt dijnh s 21 8-QD/TW ngày 



5 

12/12/2013 cüa B ChInh trj quy dijnh ye vic Mt trn To quôc và cáe dioãn 
th chInh trj - xã hi và Nhn dn tham gia gop xây dçrng Dâng, xay dimg 
chInh quyn, Quy djnh s 124-QD/TW ngày 02/02/20 18 cüa Ban BI thu khóa 
XII v "giám sat cUa Mat  trn To quôc Vit Nam, các to chirc chInh trj - xã hôi 
và Nhn dan di vó'i vic tu duo'ng, rèn luyn diao dirc, 16i sng cüa ngui 
dirng d.u, can b chi ch,t và can b, dng viên"; tIch c1rc tham gia tuyên 
truyên v chuyên d 2022 gn vó'i các hoat dng tuyên truyên k' nim ngày 
truyn tMng, ngày thãnh 1p cüa ngãnh, to chirc, co quan, dcm vj mInh; t 
chirc sinh boat câu lac bO, t9a dam, giao luii gap mat; lông ghép vi sinh hoat 
van hoá, van ngh. 

5. Các Ca quan thông tin di chüng eüa tinh: To chire tuyên truyên sâu 
rng, thuô'ng xuyên, tao  hiu 1rng lan tóa mh me trong xà hi ye kêt qua 
thrc hin chuyên d 2022 cling nhu kêt qua vic h9c tp và lam theo tu' 
tu'ng, dao  drc, phong each H ChI Minh, dac  bit là trong dp k nim Ngày 
sinh nh.t Bác 19/5, các ngày 1 ló'n, sir kin tr9ng di.i cüa quôc gia, cüa tinh 
g.n vái các phong trào thi dua yêu nixrc và tuyên truyên thirc hin các nhim 
vi cüa ngành, dja phuo'ng, co' quan, dan vj. 

Trên day là Hiicng d.n cüa Ban Tuyên giáo Tinh ñy ye h9c tp chuyên 
d näm 2022 "H9c t.p va lam theo tu' tuOng, dao  dCrc, phong each H ChI 
Minh v xây drng van hóa, con ngui dáp irng yêu câu phát triên ben vü'ng 
quê huang, dt nuó'c". Yêu cu các cp üy, t cli(rc dâng, chfnh quyn, Mat 
trn T quc và các doan th chInh trj - xã hi nghiêm the triên khai thirc hin. 
Qua trinh thirc hin có gI vuóng m.c, kjp thi báo cáo Ban Tuyên giáo Tinh 
üy d trInh Thuing tr1rc xem xét giài quyk/. 

Nainhân:  
- Ban Tuyên giáo Trung uong (b/c), 
- ThixO'ng trirc Tinh üy (b/c), 
- Mt trn To quôc và các doàn the 
chfnh trl - x hi tinh, 
- Các huyn, thj, thành üy, dãng üy; 
ban can sir dàng, Dáng doàn, 
- Ban tuyên giáo (tuyen huân) các huyn, thi, 
thành üy, dáng üy trirc thuc; PhOng Cong tác 
dãng va cong tác chInh tri - Cong an tinh, 
- Báo Yen Bái; Dài PT-TH tinE; Cong Thông 
tin và Din tir tinh, 
- Phèng GDLLCT&LSD, 
-LuuVT. 

Nguyn Minh Tuân 



2022 
HQC TJP vA LAM (1TTtMG, DAO DiJ'C, PHONG CAd 

HO CHI MINH V XA VAN3 iA, CON NG11T DAP UNG YEU 
CAU PHAT TRIN vU*'QI1E HTIC%NG, DAT NThC 

(Kern theo Hwcing dn O4PJD/BTGTU ngay thang 3 nárn 2022 
cia ãWTiiyên giáo Tinh iy) 

Thirc hin sir chi dao cüa Thuèng tr1rc Tinh üy, hithng dn cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uang trin khai thixc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa B 
Chinh trj v dy mnh hoc tp và lam theo tu t'tthng, d.o di:ic phong cách H ChI 
Minh theo Kêt 1un sé 01-KL/TW ngày 18/5/202 1 cña Bô Chinh trj; 

Trên ca s quán trit thrc hin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng, Nghi. 
quyt Di hi XIX Dàng bô tinh va chü d hoc tap, lam theo tu tirng, do dirc, 
phong cách H ChI Minh toàn khóa, Ban Tuyn giáo Tinh üy Yen Bái biên son 
tài lieu chuyên d nãm 2022 "HQc tap và lam theo tu' tzthng, dgo thc, phong cách 
H ChI Minh ye' xáy din'ig van hóa, con ngwô'i dáp zg yêu cáu phát triên hen vimg 
qué hwang, tla't nzthc" dânh cho sinh hoat chi bô, doàn the, ca quail, dan vj Va 
tuyên truyn rng räi trong nhn dan vi ni dung sau: 

I. TII TIfONG HO CHI MINH V, VAN HOA, CON NGTJ()I 
1. Tu' ttr&ng HI ChI Minh v van hóa và yêu cãu xây dirng nên van 

hóa mri 
1.1. Quan dim cüa H1 Chi Minh v van hóa 
Dai hôi dng UNESCO Khóa h9p ln thir 24 tai  Pan tr ngày 20/10 den ngày 

20/11/1987 dã thông qua Nghj quyt 24C/18.6.5 ye KS'  nim 100 n.m Ngày sinh 
cüa ChiX tjch Ho ChI Mirth vti tu cách là "Anh hIing giái phóng dan t5c, Nhà van 
hóa kiêt xudt Viêt Nam". 

Theo Nglij quyt cüa UNESCO, "Chü tjch H ChI Minh là biêu twg cia 
tinh than dan tc5c, Ngw&i dã co'ng hiê'n cá cuç5c dài mInh cho sc nghip giái phóng 
nhdn dan Viêt Nam, gop phcn vào cuç5c dd'u tranh chung cia các dan tç5c trên the' 
gió'i vi hda binh, d5c 4p dan t5c, dan chi và tié'n b$xa hói. H ChI Minh là mç3t 
con ngu'ài h3i tii nhiêu tu' twó'ng the' hin khát vng cza các dan t5c trên the' gió'i 
trong vic khàng dfnh  bàn sc van hóa và trong nhth'zg no ly'c nhm tang cu'àng st 
hié'u hilt iOn nhau"2. 

Hu ht các lo.i tü din ghi nhn ring van hóa là toàn b nhffig giá trj 4t 
chat v tinh th.n do loài ngui sang to ra trong qua trmnh 1ch s1r và tiêu biêu cho 

Cong van s 465-CVTBTGTW ngày 10/3/2011 cüa Bai' Tuyên giáo Trung uang Dang v vic sü dirng 
cum tir tO vinh ChO tjch HO CM Minh CO vit: "Can c vào Nghj quyt cüa To chic Van hOa, khoa hçc và gião di,ic 
cOa Lien xrp quOc (UNESCO) nam 1987 ye vic ton vinh Chü tich Ho CM Minh cOng nhu ãnh hng cCa Ngithi và 
den tôc Viêt Narn dôi vài cãc rnrâc trên th gioi, cum tfr: "Chz tich H GhIMinh, Anh hiinggiáiphóng ddn tc, N/ia 
van hóa Iclét xuôt VietNam" dã bao ham si.r ton vinh di vâi Ngu&i. 

2  Bào tang Ho ChI Minh: Dàc san thông tin lit liçu, sO 27, tháng 6/2010, tr.10. 
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trInh d ma xã hi dä d.t du'çic trong trng giai don ye các mt hçc van, khoa hoc, 
k9 thu.t, van hoc, ngh thu.t, trit h9c, dao  dirc, san xut... 

H Clii Minh có bn each tip cn chü yk v vn hóa: (1) Tip c.n theo 
nghia rng, tng hçip mi phucTng thirc sinh hot cüa con nguñ; (2) Tip cn theo 
nghTa hçp là di sng tinE thn cüa xâ hQi, thuc kin trác thuçing tng; (3) Tip 
cn theo nghia hçp han là bàn dn các tru?mg h9c, s ngi±i di hQc, xóa nn mU 
cht, bi& dpc bit vit; (4) Tip cn theo "phuang thtrc sr dyng cong cii sinE hot". 

Tháng 8/1943, khi con & trong nhà tii cüa Tix&ng Gió'i Thch, H ChI Mirth 
dã dua ra quan nim nhn m?uh  nghia cUa van hóa. Ngithi viêt: "VI lê sinh ton 
cüng nhw mic dIch cia cu3c sang, loài ngicO'i mO'i sang tgo và phát minh ra ngOn 
ngii, cliii vié't, dao dtc, pháp 1uc2t, khoa hQc, tOn giáo, van hQc, ngh thu2t, nh12'ng 
cOng cy cho sinh ho cit hcng ngày v mac, an, O và các phuvng thzc th dyng. Toàn 
b5 nhüng sang to và phát minh do tt'c là van hOa. Van hOa là sc tcng hçrp cia 
mQzphztcmg thi'c sinh hoçzt cing v&i biê'u hin cza nO ma loài ngzrài dâ san sinh ra 
nhcm thich &ng nhIbig nhu cd'u d&i sang và dOi hOi cia sy' sinh tO'n"3. 

1.2. Quan diem cüa H ChI Minh v vai trô cüa van hóa 
Van hOa là myc tiêu cia cách mgng. Ca cuc d&i H ChI Minh phn du cho 

mc tiêu dc 1p dan tc và chU nghia xâ hi. Ni dung xây dirng chU nghia xa hOi 
bao gm chInh trj, kinh t, van hóa, xã hi. Nhu 4y, van hóa là môt muc tiêu cUa 
each mng. Miic tiêu do - nhIn mt each tng quát - là quyn sng, quyn sung 
su'O'ng, quyn tir do, quyn muir c.0 hnh phic; là khát vçng cUa nhân dan v các 
giá trj chàn, thin, m. Do là mt xa hi trong do dan là chU và dan lam chU, cong 
b.ng, van minE, ai cUng corn an áo mac, ai cting duçic h9c hành; mt xà hôi ma d&i 
sng v.t chit và tinE thn ciia nhân dan luôn luOn dixcic quan tarn và khOng ngmg 
nâng cao, con nguO'i có diu kin phát trin toàn din. 

Van hóa là d5ng ly'c cza cách mng duçic hiu là thiiic day xA hi phát trin. 
Di san H ChI Minh cho ta rnt nhn thüc v dng 1rc phát trin dt nuóc, bao 
gm dng 1rc vt cht và tinh th.n; dng 1yc cong dng và cá nhân; ni içrc và 
ngoi lrc. Tt Ca quy tçi a con ngirô'i và du có th duçc xem xét duOi góc d van 

hóa. Tuy nhiên, nu tip c.n các linE vi.rc van hóa cir th trong tu tur&ng H ChI 
Minh, dng lrc có th nE.n thirc & nhiu phuong din. 

Van hóa chinE tri là mt trong nhUng dng 1c có nghia soi du'&ng cho 
quO'c dan di, lãnh do quc dan d thirc hin dc 1p, tr cu&ng, tir chU. Tr duy bin 
chirng, dc 1p, tir chU, sang t.o cUa can b, dãng viên là mt dung Fçrc 1&n dn dn 
tu tu&ng và hành dng each mng có cht 1ung khoa h9c và each mng. 

Van hóa van ngh gop phn nâng cao lông yêu nuâc, 1 tii&ng, tinE cam 
each mng, sir 1c quan, chI, quy& tam và nim tin vào thng 1i cUa each mng. 

H ChI Minh: Toàn t2p, Nxb Chfrth tn quc gia, HaNOi, 2011, t.3, tr.458. 
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Van hóa giáo dic diet gic d&, xóa mu ch, giüp con nguô'i hiu biêt quy 1ut 
phát trin cüa xà hi. Vâi sir mnh "trng ngui", van hóa giáo diic diào tao con 
nguôi m9i, can b mó'i, ngun nhãn 1irc ch.t higng cao cho sir nghip cách rnng. 

Van hôa dao  dirc, pháp 1ut nâng cao phm giá, phong each lành mnh cho 
con ngithi, hithng con ngu'&i tri các giá tr chân, thin, m; bào dam dan chü, trt 
tir, ki cuo'ng, phép nurc. 

Van hóa là mç5t mçt trçn. Van hóa là mt trong bn ni dung chInh cüa dè'i 
sang kinh th - xä hi, quan tr9ng ngang các v.n d kinh th, chInh trj va xâ hi. 
Nói mt trn van hóa là nói dn mOt  linh vrc hoat dng có tInh dc lap, có méi 
quaii h mt thit vi các lTnh virc khác, dng thai phan ánh tInh cht cam go, 
quyt lit cüa hoat  dng van hóa. Mt t4n van hóa là cuc du tranh cách mng 
trên lTnh vuc van hóa. 

Ni dung mat trn van hóa phong phü, d.0 tranh trên các lTnh virc tu tu&ng, 
dao diirc, li sng... cüa các hoat  dng van ngh, báo chI, cong tác l lun, dc bit 
là djnh huó'ng giá trj chân, thin, m cüa vn hóa ngh thuat. VI 4y, anh chj em 
van ngh sT là chin sT trên rn.t trn y. Cling uhu các chin si' khác, chin s ngh 
thut có nhim vi phiing s1I T quc, phiic v11 nhân dan. 

Van hóa phc vii qun ching nhán dan. Tu tuô'ng H ChI Minh là vi nhan 
dan. Tu tu&ng van hóa cüa Ngui phàn ánh khát v9ng hanh  phüc cüa nhân dan, 
phic vçi nhân dan. Theo Ngthi, mçi hoat dng van hóa phãi trâ v vâi cuc sng 
thrc tai  cüa qun cháng, phàn nh duqc tu tu&ng và khát v9ng cüa qun chüng. 

Nhling ngui hoat  dng trên 11th virc van boa phài hiu và dánh giá dung 
qun chñng. Sang tác cüa qun chñng thu tiic ngü, ca dao là nhng hon ng9c qu. 
Hç cung c.p cho nhthig nhà hoat  dng van hóa nhthig tu lieu qu. Qun chüng là 
nhQ'ng ngui thâm dnh khách quan, trung thirc, chInh xác các san phm van ngh. 
Nhân dan phài là nhQ'ng ngu'O'i duçc hu&ng th các giá trj van hóa. 

1.3. Quan dim H ChI Minh v xây dipig nn van hóa mri 
Truó'c Cách mng Tháng Tam nam 1945, trong khi dua ra quan nim ye 

nghla cüa van hóa, H ChI Minh quan tam dn vic xây drng nn van hóa dan tc 
vó'i näm ni dung. Xây dirng tam l là tinh th.n dc 1p tir cu1ng. Xây dirng luân 
l2 là biêt hysinh mInh, lam lçii cho qun chüng. Xây dirng xã hi, là mi six nghip 
lien quan dn phuc lç'i cüa nhân dan. Xây dirng chInh trj là mt nn chinh trj dan 
quyn. Xây dimg kinh t& 

Trong kháng chin chng thrc dan Pháp, H ChI Mirth khng dnh la quan 
dim cüa Bang ta tr nam 1943 trong £ citcing van hóa Vit Nam ye phucing châm 
xay dirng nn van hóa mdi, do là môt nn van hóa có tInh cht dan tóc, khoa hQc, 
dcii chzng. 

Trong thi kr xây dmg chü nghla xâ hi 6' min Bc, H ChI Minh chü 
truo'ng xây dung nn van hóa có nôi dung xã hi chü nghla và tInh cht dan tc. 
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Torn li, quan diem cüa H ChI Minh v xây dirng nn van hóa mâi Vit 
Nam, do là là mt nn van hóa toàn din, gict gin duçic ct each van boa dan tc, 
bão darn tInh khoa h9c, dan chü, tiên b và nhân van, hithng dn các giá trj chân - 
thiên - rn5. 

1.4. Quan dim cüa Ho ChI Minh ye quan h gifra van hóa vó'i các linh 
viyc khác 

- Quan h giüa van hóa vó'i chInh trf: Van hóa k,hông the dIrng ngoài ma 
phài a trong chinE trj, tirc là van hóa phãi phiic v11 nhim vi chinh trj; dng thai 
m9i hot dng cüa t chLrc và nhà chInh frj phài có ham luqng van hóa. 

- Quan h gilba van hóa vó'i kinh té': Van boa cüng không th dimg ngoài ma 
phài di'rng trong kinh t& nghia 1?i van hóa không hoàn toàn phi thuc vào kinh t, 
ma có vai trô tác dng tIch circ tth 1i kinh t. 

- Quan h g1i2a van hóa vol xc hçäi: Giài phóng v chInh tn thi van boa mai 
có diu kin phát trin. XA hOi th nào van boa th y.  Phãi lam cách mng giâi 
phóng dan tc, giành chInh quyn v tay nhan dan, giái phóng chInE trj, giài phóng 
xã hi, dua Dng Cong  san Vit Nam len da v cm quyn, thI mai giâi phóng 
ducc van hóa. 

- Ve giI gin bàn sá'c van hóa dan tc, tiê thu van hóa nhán loai: Bàn sc 
van hóa dan tOe  là nhthig giá trj van hóa ben vüng cüa cong dng các dan tOe  Vit 
Nam; là thành qua cüa qua trInh lao dng san xut, san xut, chin du và giao hru 
cüa con ngu0i Vit Narn. 

Bàn sc van hóa dan tOc  Via Nam dugc nhmn nhn qua hai lOp quan h: Ve 
ni dung, do là lông yêu nu'ac, thuo'ng nôi; tinh th.n dOc  1p, tir cithng, t ton an 

tOe,... Ve hInh thi'c, c& each van hóa dan tOe  biu hin i ñgôri ng, phong tijc, tp 
quán, 1 hi truyn théng, each cam và nghi,... 

Trong gii gin bàn sc van hóa dan tOe,  phài bi& tip thu tinh hoa van hóa 
nhân loai. H ChI Minh chi rO mic dIch tip thu van boa nhan loi d lam giàu cho 
van hóa Via Nam, xây dirng van hóa Via Nam hcTp vai tinh thn d chü. Mi 
quan h gi&a giü gin ct each dan tOe  và tip thu van hóa nhân loi là phái ly van 
hóa dan tOe  lam gc, do là diu kiên, Ca s& d tip thu van hóa nhân loi. 

2. Tir tu'&ng HO ChI Minh ye con ngirOi và yêu câu xây dijng con ngtrO'i 
2.1. Quan dim cña H ChI Minh ye con ngirôi 
H ChI MinE cho ring con nguii là mOt  chinh th, thng nht v trI lirc, tam 

luc, th luc, da dng b&i. nii quan h giüa cá nhan và xã hOi  (quan h gia dInh, 
dOng tOe,  lang xä, quan h giai cp, dan tOe...)  và các mi quan h xa hOi (quan h 
chInh tr, van hóa, do dilrc, ton giáo...). Trong rni con ngu&i du có tinh t& và 
tInh xu. Ngthi giãi thIch "chtt nguai, nghia hçp là gia dInh, anh em, h9 hang, be 
bn; nghia rng là dng bào cà nuO'c; rOng hcm na là Ca loài nguOi". Con ngu'ai co 
tinh xã hOi,  là con nguai xã hOi,  thành viên cüa mOt  cong dng xã hOi. 



Trong thirc tiên, con ngithi có nhiu chiu quan h: Quan h vói cong dng 
xã hi (là mt thành viên); quan h vci mt ch d xa hi (lam chii hay bj áp birc); 
quan h vói tr nhiên (met b phn không tách rà'i). 

Xa l. vó'i con ngcthi trüu tuçrng, phi ngun gc ljch sir, H Chi Minh nhIn 
nhân con ngithi ljch s1r - ci th v giâi tInh, lüa tui, ngh nghip, chirc v11, vj trI, 
dãng viên, cong dan..., trong ttrng giai don ljch si c1i th. 

Net dc sc trong quan nim cüa H ChI Minh v con ngixñ là nhIn nh.n 
däc dim con ngtrè'i Vit Nam vi nhimg diu kin ljch sü, nh[mg cu lrüc kinh t, 
xã hi ci,i th& Cách tip c.n nay di dn vic giâi quy& m6i quan h dan tc và giai 
c.p rt sang tao, không chi v mt du?ng led each mng ma cà v m.t con ngui. 

2.2. Quan diem cüa Ho ChI Mmli v vai trô ella con ngirri 
Con ngwài là mc tiêu cia cách mqng. No duçxc ci the hóa trong ba giai 

do.n each rnng: Giài phóng dan tc - xây dirng ch d dn chü nhãn d - tin len 
xã hi chü nghia, d thirc hin imc tiêu giài phóng dan tc, giài phóng xä hi, giài 
phóng giai cap, giài phóng con ngthi. 

Mt trong nhttng dim ned bt là H ChI Minh coi con ngui vüa là miic 
tiêu, vCa là dng 1ixc cüa si phát trin xã hi. Theo Ngi.thi, sir nghip du tranh 
each mng d giâi phóng dan tc, giãi phóng giai cp và xây dirng ch d xã hi 
mó'i, giàu mnh, cOng bang, dan chü, van minh..., xét dn càng, là vi hnh phñc, vi 
sr phát trin toàn din cüa con ngui. Dn luçt mIith, con ngithi laj  là dng Fçrc 
thüc dy s phát trin cüa x. hi. Vai trô to ló'n do cüa qun chüng nhân dan, truó'c 
h& là nhan dan lao dng, th hin ch& H9 là lc hxg chinh ciia sr nghip du 
tranli each rnng, là 11.rc luçing san xut quan tr9ng nh.t và là chü th sang tao  nên 
nh€irg giá trj vt cht và tinh th.n cüa xã hi. 

Con ngLthi là dng licc cia cách mçlng. Theo H ChI Minh, con nguO'i là von 
qu nh.t, là dng hrc, nhân t6 quyt djnh thành cong cüa sir nghip cách mng. 

Ngthi nhn mnh "mpi vic du do ngui lam ra"; "trong bu tthi không gI 
qii' bang nhan dan, trong th giói không gI mnh bthg süc mnh doàn k& cña 
nhan dan". "f dan là trô'i". "D mithi ln không dan cüng chju, khó tram lan dan 
1iu cing xong". Cách mng là sr nghip cüa qun ching. N]aân d là nhffiig 
ngu1i sang t.o chân chInE ra ljch s1r thông qua các boat dng thirc tin co bn nhât 
nhu lao dng san xut, du tranh chmnh tr - xà hi, sang tao  ra các giá trj van boa. 
Nói dn nhân dan là nói dn lrc luçing, trI tue,  quyn hành, lông t&, nim tin, do 
chInh là gc, dng hrc each rnng. 

H ChI Minh nhn thrc sâu sc rang, qun ching nhân d là lrc 1uçng 
quan tr9ng cüa mci phong trào du tranh each mng. H có mt & khàp m9i nai và 
nu duQc dn d.t bi môt t chirc chInE tn có di.thng led dng din, khoa hc s tri 
thành mt khOi thông nht, có s'Crc manh  vO djch; sn sang chin du vi mi1c tieu 
churg cüa sr nghip cách rnng. 
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Là lãnh tu cüa Dâng Cong  san Vit Nam, cüa dan tc Vit Nam, han ai ht, 
H ChI Minh dA cm nhn mOt  cách rô rang, sâu sc v vai trô cüa qun cháng 
nhan dan dói vó'i cuc cách mng giài phóng dan tc và cong cuc xây dimg dt 
nithc. Theo Nguè'i: "Dan chüng biêt giài quyêt nhiêu vn d mt each gian don, 
mau chóng, dy dü, ma nhtthg nguô'i tài giói, nhftng doan th to lrn, nghi mãi 
không ra". Sir nhin nhn và dánh giá do cüa H CIiI Minh dtra trên sr hiu bi& sâu 
s&c truyn thng 1ch sir ca dan tc và con nguèi Via Nam. 

2.3. Quan Iim Ho ChI Minh ye xây ding con ngtrô'i 
H CM Minh coi con ngithi là von qu nht, nhn t quy& dj.nh thành cOng 

cüa su nghip cách mng. Theo Nguô'i, "vô lun vic gI, du do nguôi lam ra, và 
hr nhô dn to, hr gn den xa, dCu the ca". 

Xây dmg con nguii có ngha quan tr9ng, là yêu c.0 khách quan cüa sr 
nghip each mng, vra cp bach vra lâu dài, là vn d chin luçc. Xây dimg con 
nguO'i là mt tr9ng tam, b phn hçp thành ciia chin lugc phát trin dt nrnc, Co 
mi quan h chat ch vO'i nhim vi.1 xãy dirng chinh trj, kinh t, vn hóa, x hi. H 
ChI Minh nêu hai quan dim n&i bt lam sang tO sir cn thik xây dmg con ngue'i. 

H ChI Minh khng dnh: "Trng ngithi" là yêu c.0 khách quan, vra cp 
bach, vüa iU dài cüa each mng: Con ngui phãi dugc dt vào vj trI trung tam cüa 
sir phát triên, vra nàm trong chiên lugc, phát triên kinh tê - xã hi cüa dat nuc vi 
nghia rng, vra nm trong cliin lugc giáo diic - dào tao  theo nghia hçp... "Vi lçri 
Ich tram nàm thIphái "tróng ngithi". "Trông ngithi" là cong vic lâu dài, gian khô. 
"Trng ngui" phâi thrçic tin hành thithng xuyên trong sut tin trmnh di len chü 
nghia xà hi và phài dat  dugc nhthig kt qua ci th trong hmg giai don each 
mng. Nhim vii "trng ngui" phâi dugc tin hãnh song song yO'i nhim vii phát 
triên hxc lucmg san xut và quan h san xut xä hi chü nghia. "Trông ngthi" phài 
dixçic tin hành bn bi, thung xuyên trong su& cuc d&i mi nguô'i, vói nghia 
vra là quyn lçii vira là trách nhim cüa cá nhan di vói sir nghip xây dmg d.t 
rnrâc. Cong vic "trng ngui" là trách nhim cüa Dàng, Nhà nuc, các doàn th 
chInh tn - xã hti kt hcTp vi tInh tIch cixc, chü dng cüa hrng ngithi. 

"Muó'n xáy dyng chi nghia xã hói, trithc he't cdn phái Co nhfrng con ngw&i 
xa hi chi nghia". Diu nay cn duçcc hiu là ngay hr du phái dt ra nhim vi xây 
dirng con nguOi có nhüng phm cht ca ban, tiêu biu cho con ngrii miii xà hi 
chü nghia, lam guo'ng, lôi cun xã hi. Dày là mt qua .trInh lâu dài, phài không 
ngirng hoàn thin, nâng .cao; là trách nhim cüa Dàng, Nhà nithc, gia dInh và cüa 
chInh ban than mi ngithi. 

Chfi nghia xã hi s tao  ra nhüiig con ngui x hi chü nghTa, con ngui xA 
hi chü nghia là dng 1rc xây dirng chü nghTa xã hi. KhOng phài ch cho kinh tê, 
van hóa phát trien cao rOi rnri xây dimg con nguô'i xâ hi chü nghia; cüng khOng 
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phài xây dirng xong nh&ng con nguôi xà hi chü nghia ri mi xây dirng chü nghTa 
xhôi. 

Ni dung xây dirng con ngui toãn din, vra "hng" vera "chuyên". Do là 
nhng con ngithi có niyc dIch và 1i s&ig cao dçp, cO ban lTiih chInh trj vfrng yang, 
nhthag con nguii cüa chü nghia x hi, có tu ttning, tác phong và dao  dirc xã hi 
chii nghia và näng lrc lam chü. Xây dirng con ngui toàn din bao gm: 

- Co lam chü, tirth thn t.p th xã hi chü nghia và tu' tithng "mInh vi 
m9i guYi, mci nguôi vi minh". 

- Can kim xây dçmg dat nithc, hang hái bào v To quôc. 
- Co lông yêu nuO'c nng nan, tinE th.n quc th trong sang. 
- Co phuang pháp lam vic khoa hoc, phong each quail chüng, dan chü, 

nêu guGng. 
H ChI MinE d.c bit quan tam dn vic nãng cao dao  due cách mng, quét 

sach chü nghia Ca nhân; bi thrOng v nang lc trI tue, trInh d l 1un chmnh trj, 
van hóa, khoa hoc - k5' thu.t, chuyên mon nghip V11, ngoi ngü, sue khOe. 

Xây dimg con nguOi phài bng nhüng phuang pháp khoa hoc, each mng. 
Mi nguOi tir rèn luyn, tu duOng thirc, k& hçip chat chê vó!i xây dmg ca chê, 
tinh khoa hoc cüa bO may và tao  drng nn dan chü. Vic nêu gliong, rthât là ngu'i 
dirhg du, Ca nghia rt quan trong. H ChI Minh thrng nói den "tu than, chInh 
tam" thI mcii có th "trj qu6c, birth thiên ha"  (lam nh&ng vic có 19'i cho nuó'c, cho 
dan). Van hóa phuang Dông cho thây "met tam guong song có giá tr hon mt 
tram bài din van tuyên truyn" và "tiên trách k, h.0 trách nhân". Ho ChI MinE 
thumg nhc la nEftng diu y trong khi bàn bin pháp xây dirng con ngui. Nguôi 
nói ring "l.y guong nguô'i tot, vic tot hng ngày dê giáo dic lan nhau" là rat can 

thit và b Ich. 
Bin pháp giáo diic có mt vai trô quan trcng. Ho ChI MinE nE.c nhi "hiên, 

giQ phãi dâu là tInh san. Phn nEiu do giáo dyc ma nén". Theo Ngi±i, hc sinh 
nhu t giy t14ng, ye xanh thI xanh, ye do thI dO. 

Chü trpng vai trô cüa t chirc dàng, chIrth quyn, doàn th qun chüng. 
Thông qua các phong trào cách mng rthu "Thi dna yêu nuOc", "Ngui tot vic 
tat". Dc bit phài dira vào qu.n chüng theo quan diem "dtra vào kin cüa• dan 
ching ma si:ra cha can b và t chirc cüa ta"4. 

II. QUAN DIEM C1A BANG TA yE XAY DTNG VAN HOA, CON 
NGU1I TRONG GIAI DON HIIN NAY 

1. Si/can thit phãi ay minh xây dirng van hóa, con ngithi Vit Nam 
trong giai d'on hin nay 

Con nguO'i Viêt Nam dang sOng trong mt the gii toàn câu hóa, vâi nên 
kinh t tn thuc và cuc each mng cOng nghip 1n thu 4 có nhiêu thun 1i và khó 
khän dan xen. 

H Chi Minh: Toàn tap, Nxb Chinh trj quc gia, Ha NÔI, 2011, t.5, tr.338. 
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tu&ng, do drc và 1i song - linh vrc then chôt ci1a väh. hóa d có nhthig chuyn 
bi&i tIch circ; h thng chInE sách pháp 1u.t v van hóa tiic dugc hoãn thin; 
tao diu kiên cho nhãn dan tham gia tIch circ vào hoat  dng sángto Va hu&ng thu 
van hoá; cong tác bào tn, phát huy di san van hóa tip tçic duçc qui ntchrc 
tht hot dng giao luu, hçp tác quc t, quãng bá bmnh ãnh dt nuâc, con 
van hóa Vit Nam ra th giài. Thc tin dA chirng minE, nh&ng lüc dt rnthc khó 
khän thi các giá tn van hóa tat dçp cüa dan tc ducic khai dy và phát huy mnh 
me; lông yêu nuc, tinh thin tirong than, tircng ái, sng có nghTa, có tInh, mang 
dm ban s.c •va.n hóa Vit Nam li càng tóa sang; cá dan tc k& thành mt khai 
thang nht v chI và hành dông. V.n hoá dà có nhüng dóng gop tich c1rc, quan 
tr9ng trong sv nghip xây dimg và bâo v Ta quác Vit Nam xa hQi chü nghia. 

Tuy nhiên, truó'c yêu cu ngày càng cao cüa s1r phát triên, lirth wc van hóa 
con bc 1 mt sé, hn ch, bt cap: Dä xut hin các hin tixçmg van hóa tam 
thu&ng, d dãi, mang tInh thj truOng; các biu hin "lch chun" trong hurng thi 
van hóa. Moi truOng van hóa, dao  dirc xa hi, dao  dtrc kinh doanh, trách nhim 
ngh nghip, quy tc rng xir, van minE cong. cong chua dirge xây drng theo hurng 
vänhóa... 

£)i hçi XII cra £)áng chi r5: "So vii nhüng thành qua trên linh vrc chInh 
tr, kinh t, quac phOng, an ninE, dai ngoi, thành qua trong linh virc van hóa chua 
tuung xü'ng; chua dii thm mirc d tác dng có hiu qua xây dimg con ngithi va rnOi 
tru?mg van hóa lành m.nh. Do dc, iai s&ig có mt xuông cp clang 1 ngi"5. 

£)ii hi XIII cia Dáng thcng thin da'nh giá: Van hoá chua dugc quan tam 
tucmg x1rng vO'i kinh t và cliInh tn,  chua that sr tr& thành nguOn lirc, dng 1i.rc ni 
sinh cüa sir phát trin bn vrng dt nuóc. Vai trô cüa van hoá trong xây dimg con 
ngixOi chua duge xác djrth diing t.ni, con có chiu huó'ng coi tr9ng chüc nàng giâi 
trI clan thun. Thiu nhmg tác phm van hoá, van h9c, ngh thut ithi phán ánh 
sinE dng tm vóc cong cuc dai mói, có tác diing tich circ cla vó'i con ngiiOi. Môi 
tnthng van hoá, xã hOi  tip t1c bj ô nhim bO'i các t nn xä hi, tham nhng, tiêu 
clTrc. Chênh 1ch v hiràng thi van hoá giüa các vimg, min con 1cn; di sang van 
hoá i vông clang bào dan tc thiu 5a, yang sâu, vng xa con nhiu khó khan... 
Chua có giái pháp hu hiu d ngàn chin, dy lüi sr xuang cp nghiêm tr9ng ye 

mt sa rnt van hoá, do dirc, iai sang, gay bñc xüc xã hi". 
van ê dt na hin nay là phái thây hêt thun igi và khó khan, nh thang vào 

.sr that, danh giá dung s.r that v nhü'ng uu dim và hn ch d có bin pháp xây 
dung con ngithi, van hóa Viêt Nam clap iirng yêu cu thai ki dy m.nE cOng nghip 
boa, hiên dai hóa. Dim mu cht, sang cOn hiên nay là cing cô lông tin cña nhân 
d. Cüng vOi quan tarn phát trin kinh t, giü vthig dc l.p chü quyên quôc gia, 
d.c bit phài dat len hang d.0 và xuyen suat phong each qun chung, dan chü. Suy 

Dâng Cong san Vit Nam: Van kin Dcii hç51 dcii bi&u toàn quô'c ldn thz XII, Van phang Trung uang 
Dãng, HàNôi, 2016, tr.124-125. 
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giárn tang truông kinh t& sm hoc muon s khc phiic duçc, nhirng m.t lông tin 
cüanhân dan vói Dàng và ch d là m.t tt cà. 

2. Quan dim cüa Bang ta v xây ding và phát triên van hóa, con ngtthi 
Xây di.xng, phát triên vn hóa, con ngithi có vai trô vô cüng quan tr9ng dôi 

vôi miic tiêu phát trin và tin bt xã hi vi no gop ph.n kin tao  nn tang tinh thn 
cho dAt n'Lrc; tao  dng lçrc; ngun lc ni sinh cho sr phát trin bn vng dAt nithc 
và khng djnh tInh tru vit cüa ch. do xä hi chii nghTa. ChinE vi th, Dang ta luôn 
chi tr9ng cong tác xây dçrng, phát trin van hóa, con ngi1i Vit Nam, dc bit là 
trong bi cánh hi nhp quc.th, toàn c.0 hóa hin nay. 

Tr ngày thành l.p dn nay, Dâng ta luOn luOn coi tr9ng vai trô cüa van boa 
và ht strc quan tam dn cOng tác xây dung van hóa trong sr nghip dAu tranh giài 
phóng d tc và xây drng dAt nuóc, nht là trong thi k' qua d len chü ñghia xã 
hi. Dng thai, Dáng ta khng djnh: Con nguôi là chü th, gi vj trI trung tam 
trong chik lugc phát trin; phát trin van hóa, xay dipig con nguô'i vra là mvc 
tiêu, vüa là dng lirc cña s1r nghip di mdi. 

Ngh quylt H5i nghi Trung uvng 5 khóa VIII ye' xây dyng và phát triên van 
hóa Viêt Nam tiên tiê'n, dm dà ban sac dan ti?c  (7/1998) nêu nhtmg quan diem chi 
dao cc bàn, khng dinh "van hóa là nn tang tinh thn cüa xà hi, vira là mllc tiêu 
vixa là dng lurc thic dAy sij,  phát trin kinh t - xà hi; nn van hóa ma chüng ta xây 
dung là nén van hóa tiên tin, dm dà bàn sc dan tc; là nn van hóa thông nhât ma 
da dng trong cong dng các dan tc Viêt Nam; xây dçrng và phát trin van hóa là sr 
nghip cüa toàn dan do Dàng lânh dao,  trong do di ngü trI thc giü vai trô quan 
tr9ng; van hóa là rnt mt trn; xây drng va phát trin vn hóa là mt sir nghip 
cách mng lâu dài, dôi hOi phài có chi cách mng và s1r kiên tn than tr9ng". 

Cwcing liih xáy dyng da't nzthc trong thai k qua dç5 len chi nghii xä hi (b 
sung, piát trin näm 2011) nêu rô xây dçmg nn van boa Vit Nam tiên tin, dm 
dà bàn sac dan tc, phát trin toàn din, tMng nht trong da dng, thm nhuân sâu 
sac tinE than nhân van, dan chü, tin b. Phái lam cho van hóa gn k& chat chê và 
thm sâu vào toàn bô dyi s6ng xä hôi, tr thãnh nn tang tinE than vg chäc, sl'rc 
manh ni sinh quan trçng cüa phát trin. K thira và phát huy nhfing truyn thông 
van hóa tot dçp cña cong dèng các dan tc Vit Nam, tip thu nhCrng tinE hoa van 
hóa nhan loai,  xây dung môt xã hôi dan chü, cong bang, van minE, vi lçii Ich chàn 
chInh và pham giá con nguà'i, vó'i trInh d tn thic, dao  dirc, th lic và tm m 
ngày càng cao. Phát trin, nàng cao chat luçing sang tao  van hoc, ngh thut; khãng 
djnh và biêu ducmg các giá trj chàn, thiên, m, phê phán nhthig cái lôi thii, thâp 
kern, dã tranh chng nhUng biu hiën phàn van hóa. Bâo dam quyên duçic thông 
tin, quyên tu do sang tao  cüa cong dan. Phát trin các phuong tin thông tin dai 
chüng, dOng bô, hiên dai, thông tin chân thçrc, da dng, kjp thai, phiic vii có hiu 
qua sr nghip xây dumg và bào v T& quc. 
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Theo tinh th.n các ngh quyêt cüa Dãng, chiing ta phài nh.n thirc sau sc, 
dung dn, dy dU khái nim van hóa và vai trô, s'tr mnh cüa van hóa di vó'i sir 
phát trin bn v(mg. Mi buó!c di len, phát trin cüa dt nuóc du có du n và sir 
khai sang cüa vn hóa. Cn phài nhn thüc nhtrng yu th ban ch.t cüa van hóa nhu 
van boa gn vâi con nguè'i, phãn ánh nhthig m.t can c& nhu tu tuâng, do düc, l& 
sng, nhn cách, tam hn, cách ing xü. Van hóa con thI ch dO con, van hóa mt 
thI ch dO mit; không gl dáng sç bng van hóa lam nguy. Phát trin nn van hóa. 
toàn din, théng tht trong da dng, thm thun sâu sc tinh thn dan tç5c, nhân 
van, dan chi, khoa hQc; lam cho van hóa gn k& chat chë và thki sâu vào toàn bO 
dôi sng xã hOi,  tr thânh nn tang thth thn vtrng ch&c, sue manh nOi sinh quan 
tr9flg cüa phát trin. 

Van hóa là nn tang tinh thn cüa xã hOi.  Muon vic thành cong hay that bai 
cüa cá nhân, t chüc, cong dng, dt nuc du do có van hóa hay tha boa v van 
hóa. T.p trung xây drng van hóa chinh trj và các 1mb vlrc van hóa khác nhu van 
hóa b6n ph.n, van hóa cong bOc,  van hóa irng xir, van hóa phê bmnh... Nhn thirc va 
giãi quyt dung dn m& quan h giü'a van hóa vi kinh th, chInh trj, xã hOi. 

Phát huy và tr9ng ding nhãn to con nguOi vi tu each là trung tam cüa chin 
h.rqc phát trin, dng thai là chü th phát trin. &ii mi can bàn và toàn din giáo 
di1c và dào tao.  Tr9ng d1ing trI thác, nhân tài. Thrc hin chinh sách xa hOi  dung 
dn, cong bang vi con ngui, tao  dng lirc manh  me phát huy m9i näng 1irc sang 
tao cüa nhãn dan trong sr nghip xây dirng và báo v Té quôc. 

V xây dçrng con ngithi Vit Nam, Nghj quyê't Trung wcrng 5 khóa VIII nêu 
nhim vçi xây dmg con nguO'i Vit Nam vi nhQ'ng h giá tij chung th0i kS'  dy 
manh cong nghip hóa, hin dai  hóa và hOi  nbp quc t. Do là nh&ng con nguO'i có 
tinh thn yêu nuOc, tir cuèng dan tOc,  phn du vi dOe  1p dn tOc  và chü nghia xä 
hOi, có clii vuo'n len dua dt nuóc thoát khói nghèo nan, lac hau, doàn k& vói nhan 
dan th gió'i trong sr nghip du tranb vi hôa binh, dOc  l.p dan tOe,  dan chü và chü 
nghia xa hOi.  Co thCrc tp th& doàn kt, phn du vi lçii Ich chung. Co 1i sang lath 
rnanh, np sng van rninh, cn kim, trung thirc, nhân nghia, ton trpng kS'  cixcmg 
phép nithc, quy uc cia cong dng; có thuc báo v và cài thin môi tmrng sinh 
thai. Lao dng chãm clii vâi lrnmg tam ngh nghip, có k5 thut, sang tao,  nàng suit 
cao vi lgi Ich cüa bn than, gia dinb, tp th và x. hOi.  Thu&ng xuyên h9c tip, nâng 
cao hiu bi&, trInh dO chuyên môn, trinb dO thrn m và th lirc. 

Cu'cing lznh xáy dyng dá't nzthc trong thai kj) qua dç3 len ch nghia xä hôi (b 
sung, phát trin nam 2011) khng djnh "con ngithi là trung tam cüa chin lugc phát 
trin, dtng thôi là chu th phát trin. TOn tr9ng và báo v quyên con nguôi, gan 
quyn con nguO'i vói quyn và lçii Ich cüa dan tOe,  dt nuó'c và quyn lam chü cüa 
than dan". 

Nghj quyêt H5i ngh/ Trung wcfng 9 khóa XI v xay dy'ng và phát trié'n van 
hóa, con ngu'ài Vit Nam dáp zng yêu cau phát trién ben vü'ng dat nithc Nghj 
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quyt s 33-NQ/TW ngày 9/6/20 14) kh&ig djnh: "Xây dirng nn van boa và 
conngui Vit Nam phát trin toàn din, hthng dn chãn - thin - m, thm nhun 
tinh thn dan tc, nhân vn, dan chü và khoa h9c. 

Ngày 4/6/2020, B ChInh trj khóa XII ban hnh Kit luçn so' 76-KL/TW ve 
tiê'p tc thcc hin Nghf quyê't 33-NQ/TW nhá'n mgnh: "TAng cumg sir länh dao  cüa 
Dàng, day manh  cong tác tuyên truyn, quán trit, nâng cao nhn thirc cho can b, 
dng viên và các tang 1rp nhân dan v vj trI, vai trô cüa vAn boa trong sir nghip 
xay drng và báo v T quc. Xây dirng và phát trin vAn hóa, con ngui là nhim 
vi1 quan tr9ng, thiRrng xuyên cüa ca h thong chInh trj. VAn hóa là hn c& cüa dan 
tc, là nn tang tinh th.n vrng chc cüa xã hi, là süc manh  ni sin.h quan trçng 
bào drn sir phát trin bn vEtng và bào v vttng chic T quc vi miic tiêu dan giàu, 
nithc rnanh, dan chü, cong b.ng, vAn minh". 

£)çi hç31 XIII cia Dáng tip tyc khng djnh vai trô, nghia d.c bit cüa vic 
xây dirng và phát trin vAn hóa, con nguèi Vit Nam, xác djnh mt trong 12 djnh 
hurng phát triên dt nuóc giai doan 2021 - 2030 là: "Phát trin con ng1Ii toàn 
din và xây dimg nn vAn boa Vit Nam tiên tin, dm dà bàn s&c dan tc d vAn 
hóa thirc s1r tr& thành süc manh  ni sinh, dng iyc phát trin dt nuic và báo v T 
quc". TAng cumg du tu cho phát trin s1r nghip vAn hóa. Xây dimg, phát trin, 
tao môi truè'ng Va diu kin xA hOi  thun lgi nMt d khoi d.y truyn thng yêu 
nuO'c, nim tçr hào dan tc, nim tin, khá.t vçng phát trin d.t nuO'c phn vinh, hnh 
phiic; tài näng, trI tue,  phm ch.t cüa con ngui Vit Nam là trung tam, miic tiêu 
vâ dng lirc phát trin quan tr9ng nht cüa dt nuó'c"... "Tap trung nghiên ciru và 
trin ldaai xây dçrng h giá trf quO'c gia, h giá trj van hóa và chudn mtc con ngz€&i 
Vit Nam g.n vi giü' gin, phát trié'n h giá trj gia dInh Vit Nam trong thii k' 
mdi. TAng cuô'ng giáo diic lông yêu nuâc, lông tir hào dan tc, truyn thng và ljch 
si:r dan tc, thiirc trách nhim xA hi cho các tng lop than dan, nht là thanh 
niên".. "Tmg buóc vumi len khc phiic các han  ch cüa con ngui Vit Nam; xây 
dirng con nguñ Vit Nam phát trin toàn din, g.n kt chat ch, hài hôa giUa giá 
trj truyn thng và giá trj hin dai". 

Hi nghj Van hóa toàn quo'c ngày 24/11/2 021 trie2n khai thicc hiçn Ngh quyê't 
£)i hi XIII cia Dáng là m)t si.r kin dc bit quan tr9ng, tip ttic khng djnh, lam rô 
quan dim, dung li nht quàn cüa Dang v phát trin vAn hóa, con ngui dáp irng 
yêu cu phát trin bn vUng d.t nuóc trong giai don mOi. Phát biu chi dao tai Hi 
ngh, T•ng BI thu Nguyn Phü Trpng nIiiu 1n khng djnh vai trô to lan cüa vAn 
hóa: "VAn hóa cOn là dan tOc  con". D tip tiic xay dirng, gic gin, chn hung và phát 
trin nn vAn hóa cüa dan tc, Tong BI thu Nguyn Phü Tr9ng dA clii rö 06 nhim vi: 

(1) Klioi dy manh  m hon ntra tinh thn yêu nuac, chI tir cuäng, tinh thn 
doàn kt, khát v9ng phát trin dt nuâc phn vinli, hanh  phüc cüa toãn dan tc; phát 
huy cac do nhrng giá tn vAn hóa, sue mnh và tinli thn cng hin cüa mi nguiYi 
Viêt Nam, tao ngun Iirc nOi  sinh và dng lirc dt phá d thirc hin thành cong miic 
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tiêu phát triên dat nrnrc den nàin 2025, 2030, tam nhmn 2045 ma Dai  hi XIII c1ia 
Dàng dã d ra. 

(2) Xây dirng con nguii Vit Nam thôi kr dôi mói, phát triên, hOi  nhp vâi 
nhüng giá trj chun mc phU hçp, gn vi giü gin, phát huy giá tn. gia dinh Vit 
Nam, h giá tr vn hóa, giá trj cüa quc gia - dan tc; kt hçp nhu.n nhuyn nhüng' 
giá tij truyn thong vi giá tij thñ dai:  yêu nrnc, doàn kt, tir cu&ng, nghia tmnh, 
trung thiic, trách nhim, kS'  cumig, sang tao... 

(3)'Phát trin toàn din và dng b các linh vrc vn hóa, môi tnr&ng van hóa, 
di sang van hóa: bão tn, phát buy các giá trj v.n boa truyn thng, tip thu tinh boa 
van boa than loai,  dng thôi nang cao cht luçcng, hiu qua sang tao  các giá üj van 
hóamOi. 

Xây dtmg môi trirng van boa lanh mnh, van minh, gn lin vOi dAu tranh 
kbông khoan nhucing vOi cái xu, cái ác, phi van hóa, phan van hóa; bào v nhtmg 
giá trj chãn - thin - m. Nãng cao dri sang van hóa cüa than dan; xây dirng d 
sng van hóa \rui tucii, lath mnh, hnh phüc; khc phiic sir chênh 1ch v trinh d 
phát trin và hu&ng thi van hóa giüa các vüng, min cüa d.t nuâc. 

(4) Phát buy vai trô chü th sang tao,  chü th thi hu&ng van hóa là nhan dan; 
ton trong và bào v sir biu dat  da dng ciia van boa, cüa ngui dan, các dan tôc, cac 
vüng, min; phát trin các phong trào van hóa sâu rng, thc ch.t; cài thin diu kin, 
nâng cao mtrc hithng thi van hóa cüa nhan dan, bào dam s1r cong bng. 

cao, phát buy vai trO tien phong cüa di ngü trI thirc, van ngh sT, cüa 
nhtrng ngithi lam cong tác v.n hóa. 

(5) Chü tr9ng xây drng Dang và h thng chInh trj v van hóa, v dao dtrc; 
kiên quy& d.0 tranh phông, cMng tham nhüng, tiêu c1rc, d Dãng ta và h thong 
chInh trj cUa nuOc ta that  sir là dao  drc, là van minh, tieu biu cho lucing tn và phm 
giá con nguOi Vit Nam. 

Xây d1rng van boa trong lnh dao,  quan 1; phát huy vai trO nêu guang cüa can 
b, dang viên, nh.t là can b c.p chin luqc, nguèi dung d.0 theo tu tu&ng, dao  dirc, 
phong cách van boa cüa Chii tjch H Chi Minh. 

Nang cao vai trO, nang hxc lãnh dao  cüa Dang; hiu qua quãn l cüa Nhà nuO'c; 
s1r tham gia tIch clrc cüa Mt trn T quéc và các t chtrc chinh tr - xA hi trong sir 
nghip phát trin van hóa. 

(6) Xây drng mOi tru'?mg van hóa s phü hçp vi nn kinh t s, xA hi s và 
cOng dan s, lam cho van hóa thich ngbi, diu ti& sr phát trin bn vQ'ng dt nithc 
trong bi canh Cách mng cOng nghip 1.n thr tu. Khn tnicing phát tnin các ngành 
cong nghip van hóa, xây drng thj tnxô'ng van hOa lath minh. 

V nhthig giáipháp trong thai gian tói, Tng BI thu Nguyn Phil Tr9ng yêu 
cu tip t11c nâng cao than  thrc và nàng Fçrc lãnh dao cüa Dáng, sir quân 1 cüa 
Nba nu1c; tip t'tic di mói phucing thurc lath dao  cüa Dâng và sr quãn l cüa NIià 
nuâc nbm bâo dam s1r thng nhât ye tu tu&ng và banE dng trong xây dimg, phát 
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trin van hóa hr trung uang din co' so' d dáp irng yêu cu phát trin vn hóa, xay 
dmg con nguo'i Vit Nam trong thô'i ki phát trin kinh t thi, trIxmg djith huOng x 
hi chii nghia, day manh  cong nghip hóa, hin dai  hóa và hi nhp quc t ngày 
càngsâurng. 

Tng BI thu Nguyn Phü Tr9ng cho rng, cn quan tam hcin nüa den vic bão 
tn, ton tao  và phát buy các giá li-i vn boa dan tQc, các giá trj vn hóa 4t the và phi 
vat th cüa các vng, mien, cüa dng bào các dan tc, ket hçp vói tiêp thu tinh hoa 
vn hóa cüa tho'i dai.  Phát triên "sic mnh mm" cüa vn hóa Vit Nam, gop phân 
nãng cao sirc manh  tong hçp quôc gia. 

Tong BI thu Nguyn Phü Tr9ng chi rO, chü tr9ng xây dng vn hóa rng xü 
lânh manh  trong xã hOi,  phát buy nhmg giá trj tIch crc ye thuan phong, m5 tiic cüa 
gia dInh Va xä hi; nêu cao tinh th.n ttrong than, ttxcing ái, doàn ket; tr9ng tinE nghTa, 
'trQng cOng l và dao  1 xA hi. 

D xãy di,mg và phát trin van hôa, con nguè'i Vit Nam theo tinh than Nghj 
quyt Dai  hi  dai  biu toàn quôc ln th(r XIII cüa Dàng can tü'ng buo'c khäc phiic 
các hn ch cüa con nguo'i Vit Nam; xây drng con ngithi Vit Nam thô!i dai  mo'i, 
g.n k: cht chê, hài boa gita giá trj truyn thng và giá trj hin dai:  "Yêu nu'ó'c, 
doàn kIt, tr cithng, nghia tInh, trung tlzy'c, track nhim, kj cu'ong, sang 4zo. 
Nhüng giá trj y duçc nuOi duO'ng b&i van hóa gia dInE Vit Nam vi nhü'ng giá trj 
c& 1ô.: Am no, hn/z phác, tiln bô, van mink; dugc bi dap, phát triCn bo'i nên 
van hóa Vit Nam tiên tin, dm dà bàn sc dan tc vói h giá tr: Dan 45c, dan 
chü, nhân van, k/wa hpc; trên nn tang cüa h giá tri, quOc gia và cüng là miic tiCu 
phân dâu cao cã cüa dan tc ta: Hàa blnh, thong nht, d5c 4p, dan giàu, nw&c 
mznh, dan chü, cong btng, van mink, h,nh pliác". 

Chain lo xây dirng con nguO'i Vit Nam phát triên toàn din, tr9ng tam là bôi 
duO'ng tinh than yêu nuó'c, lông tir hào dan tc, dao  dác, 1i sng, nhân cách, tam 
hon. Tao  chuyên biên manh  m v nhn thrc, thirc tOn tr9ng pháp lu.t, m9i 
ngui Vit Nam dêu hiêu bit sâu sac, tii hào, ton vinh ljch sir, vn hóa d tc. 

Xây drng và phát buy lOi sOng uMi  ngithi vi mci ngui, mi ngithi vi mi 
nguO'i"; hInh thành thüc, lOi song tçr trong, tir chü, sng và lam vic theo hiên 
pháp và pháp 1ut,bào v rnôi tnrO'ng; k& hçrp hài hôa tInE tIch ci,rc cá nhân và tInE 
tIch circ xà hi; de cao trách nhiêm cá nhân di vói bàn than, gia dinh và xâ hi. 
Khang djnh, tOn vinh cái dóng, cái tOt dep, tIch circ, cao thucmg; du tranh dy lüi 
cái xâu, cái ác, cái lac  hu. 

iii. MÔT sO NHIM vu, GIAI PHAP TRQNG TAM YE XAY DTNG 
VAN HOA, CON NGIJI YEN BAI DAP G YEU CAU PHAT TRIEN 
B1NVUNG 

1. Tip tic nâng cao nhn thfrc v v trI, vai trô clia phát triên van hóa, 
xy di,rng con ngtrb'i trong sir nghiêp di mri và miic tiêu phát triên bM vii'ng 

Thithng xuyên nâng cao than thtrc, trách nhim cüa các cap Uy dàng và 
chinE quyên ye vai trô cüa vn hóa và con ngixO'i trong phát trin bn vng dat 
nuo'c, xác dnh phát triên van hóa và xây drng con nguO'i là mt nEim v1 trng 
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nuóc, xác djnh phát trin van hóa và xây dçrng con nguèi là mQt nhim v1 trng 
tam cüa các c.p üy dàng, chInh quyn và cã h thng chinh trj. Tip tuc dy mnh 
nghien ciru h9c tap, tuyên truyn, trik khai thirc hin các quan dim, milc tiêu, 
nhim vii, giài pháp Ngh quyt Di hi Dai  biu toàn quc lan thr XIII cüa Dàng 
v van hóa, con ngithi. 

Nghiêm ttic quán trit nhttng clii dao  cüa Tng BI thu Nguyn PhCi Tr9ng ti 
Hti ngh van hóa ton quc ngày 24/11/2021. Do cng chInh là phuo'ng châm hành 
dng xuyên sut ci.'ia toãn Dâng, toàn quân, toàn dan dói vói sr nghip xâ dçmg 
phát trin vn hoá, con nguO'i Vit Nam. Dc bit là th hin quy& tam, khát v9ng 
chn hung, phát trin van hoá, dan tc Vit Nam. 

Gn các mic tiêu, nhim vi phát trin vn hóa và xây dmg con nguôi vi 
các mic tiêu, nhim vi phát trin kinh t - xã hi cüa tmg ngành, trng cap; phát 
huy näng lirc, trách nhim nguii dung du trong vic phát trin van hóa, xay dirng 
con ngui cüa tüng b, ngành, dja phuong, don vj. Kho'i dy mnh me hon na 
tinE than yêu nurc, clii tir cuè'ng, .tinh than doãn k&, khát v9ng phát triên dat 
nuc phn vinE, h?nh  phiic cüa toàn dan tc; phát huy cao d nhfrng giá trj van 
hóa, strc manE  và tinh than céng hi&i ciia mi ngui Vit Nam, tao  nguon luc nôi 
sinE và dng 1c dt phá d thrc hin thành cong m11c tiêu phát trin dt nuc dn 
näm 2025, 2030, tam nhin 2045 ma Dai  hi XIII cüa Dàng d d ra. 

Tip tiic nang cao nh.n thirc và näng lirc lãnh do cüa Dãng, s1r quàn 1 cüa 
Nhà nuO'c trên lInE vrc van hóa d dáp trng yêu cau phát triên van hóa, xây dirng 
con ngithi Vit Nam trong thà'i kS phát trin kinh t th tnthng dnh huàng xã hi 
chi:i nghla, day manh  cOng nghip hóa, hin dai  hóa và hi nh.p quc th ngây cãng 
sâu rng. 

Tiêp tic dôi mcii phuong thirc lanE do cüa fThng vâ sr quãn 1 cüa Nba 
nrnic nham bào dam si.r thng nEat v tir trnrng và hanh dng trong xây dimg, phát 
trin van hóa tr Trung hang dk co s&. 

Cap üy dang và chInE quyn các cap phài nhn thüc sâu sc và quán trit day 
dü các quan dim, tx trn1ng clii dao  cüa Dang v van hóa và trên ca s& do xây dimg 
các chucing trinh, k ho.ch thirc hin, huy dng t& da các ngun lirc d phát 1rin 
vänhóa. 

Khac phiic tu tuOng 'tduy kinh t, chi tp trung cho kinh t ma It quan tam 
dn van h. Phài quán trit nghiêm tiic quan dim "van hóa phãi dirçcc dt ngang 
hang vd kinh t, chinE trj, xã hi". 

Tuyên truyên, giáo dye trong dãng viên và nhan d nhn thüc, vn dung 
mt cách dung dan, sang tao  quan dim xây dimg và phát triên van hóa, con ngui 
truóc yu cãu mdi. 
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Coi tr9ng cong tác kim tra, giám sat, khen thu&ng, xr 1" các ho.t dng lãnh 
do, quãn 1 van hóa, nht là vic thc hin các miic tiêu, nhim vi ye phát triën 

van hóa, xây d\mg con ngtiO'i. 
2. Coi tr9ng xây dyng van hóa trong chInh trj, phân du xây dirng 

van hóa trong Bang và h thng chinh trj tr& thành tm gtro'ng dto dfrc 
trong xã hi 

Chü tr9ng chàm lo xây dçrng van boa trong Dãng, trong các co' quan nhà 

nithc và các doàn th; tr9ng tam là xay dimg di ngü can b, dng viên, cong chrc, 

vien chirc có nàng lrc, có phm chit do drc, tn tyy, ht lông phing s11 To quc, 

ph11c vu nhân dan; nêu cao thüc thugng ton pháp luat,  dan chi di dôi vói k 1ut, 

kS' cu'o'ng; tir do cá nhân gn vii trách nhim xâ hOi  và nghia vii cOng dan. Ngän 

chn, dy lüi tmnh trng suy thoái v tu tu&ng chIrth trj, do düc, li sng trong mt 

b phn can b, cOng chirc, dãng viên. Quán frit, t chirc thc hin nghiêm tcic, 

hiu qua Quy dnh s 16-QD/TU ngày 15/11/2021 cüa Ban Thumg vçi Tinh üy 

"Vi thyc hiên van hóa, dgo di'c trong Dáñg và h tMng chInh fr/ tçii Dáng b3 tinh 

Yen Bái". Tiêp tçlc trin khai thçrc hin D an Van hóa cOng vii theo Quyt djnh s 

1 847/QD-TTg cüa Thñ tuó'ng ChInh phi'i; dy manh  phong trào "Can bç3, cong 

chz'c, vi&n chic thi dua thzcc hiçn van hOa cOng sO"; phong trào "Thi dua lao d5ng 

giOi, lao dcng sang tczo" trong can b, cOng chüc, viên chüc. 

Coi tryng xây dyng van hóa trong kinh t. Con ngui thxc s1r là trung tam 

trong qua trInh phát trin kinh t - xà hQi. Tao  1p môi trithng van boa pháp 1, thj 

trung san phm van hóa rninh bach,  tin b, hin dai  d các doanh nghip tham 

gia xây dmg, phát trin vn hóa. Xây dmg van boa doanh nghip, van hóa doarth 

nhân véd thirc ton tryng pháp 1ut, gitt chct tin, canh  tranh lành mnh, vi s1r phát 

trin bn vQ'ng và bào v vftng ch.c T quc. 

3. Dy mnh giáo diic, dào to, phát trin ngumn hrc con ngirô'i dáp frng 

yeu cu phát trin cüa tinh trong bi cãnh cuc Cách mtng cong nghip lan 
thii'tir 

Trong h thng dng lirc phat trin dt nrnc, H ChI Minh luOn cho rang xét 

cho di cing, con nguôi chIrth là ngun dung lc quan tryng nMt, quyk dnh nht. 

Con ngi.thi vira là mic tiêu, vira là dng lrc cho sr phát trin. VI 4y, vn diing tu 

tung H ChI Minh, giáo dyc, dào tao  cn phâi tip tyc duçc coi là quc sách hang 
dâu, chin lucic "trng nguô'i" phài tth thnh mOt  trong nhüng chin luçic tryng 

tam, hcip thành chin luçic phát trin dt nuó'c. 

D thrc hin miic tiCu chin lugo nêu trên, c.n phài tip tçic quán trit, to 

chüc thirc hin có hiu qua Nghj quy& s 29-NQ/TW cüa Ban Chp hànki Trung 

uo'ng khóa XI v di mfd can bàn, toàn din giáo dic và dào tao  dáp l'rng yêu cu 
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Chip hành Dâng b tinh khóa XIX v mt s nhim v11, giâi pháp nâng cao cht 

luçing giáo diic và dào to giai don 2021 - 2025. 

Tp trung xây dmg và phát trin ngun nhân 1c cña tinh có nàng 1irc, trmnh 

d, chuyên môn, k nng ngh nghip, th 1rc, phm ch.t do düc t&, tác phong 

lam vic chuyn nghip, hin di theo tinh than Nghj quyêt so 21-NQ/TU ngày 

20/01/2021 cüa Ban Chip hành Dãng b tinh khóa XIX v phát triên ngun nhn 

lirc tinh Yen Bái giai do?n 2021 - 2025. 

4. Tp trung xây dçng con ngu'ôi Yen Bái "Than thin, nhân ái, doàn 
kt, sang to, hi nhp" 

Quán trit sâu sc quan dim cüa Dàng v xây dirng van boa, con nguèi dáp 
irng yêu c.0 phát trin bn vfi'ng dt nurc, Nghj quy& Di hi Dáng b tinh Yen 
Bái ln thr XIX dä xác djnh mOt  trong nhfi'ng nhim vi trpng tm cüa Dang bO 
trong nhim k' 2020 - 2025 là: "Khcyi d2y khát vng vwoz Zen, phát huy giá trj, 
ban sac van hóa và xáy dyng con ngtc&i Yen Bái "than thin, nhdn ái, doàn kit, 
sang tQo, h3i nhp"... náng cao chi so' hçinh phic cho nhán dan ", gop phn quan 
trpng vào vic thirc hin miic tiêu xây dirng tinh Yen Bái phát trin nhanh, bn 
vrng thea htrO'ng "Xanh, hài hôa, ban sac và hçrnh phic ". 

Xây drng hinh ãnh con nguà'i Yen Bái vri nhffiig phm chit t& dçp "Than 
thin, nhan ái, doàn k&, sang tao, hi nhp" cflng chinh là lam cho ngiiO'i dan Yen 
Bái tth nên phát trin toàn din v nhân cách, tn tue, dao  thrc, th ch.t, tam hn, 
nàng 1rc sang tao, trách nhim xã hi, nghTa vii cong dan, thirc tuân thu pháp 
1ut; lam cho ngthi dan Yen Bái có hiu bit sâu s.c, tir hào v truyn thng Va 
van hoá cüa các dan tc trong thh. 

Cu th hóa mic tiêu, nhim vii v xây dçmg con ngu6i Yen Bái trong Nghj 
quyt D.i hi Dàng b tinh 1n thur XIX, ngày 09/6/2021, TinE üy Yen Bái ban 
hành Kê hoch sO 37-KHITU ye xây dumg con ngithi Yen Bái "Than thin, nhán 
ái, doàn kit, sang to, hç5i nhdp" vOi mic tiêu, nhim vii, giài pháp thirc hin và 
phân cong nhim vi1 t chiirc thirc hin rt ci th& rô rang. 

V muc tiêu, K hoch cüa Tinh üy dã xác dnh rô nhim vi xây dirng con 
ngui Yen Bái phát trik toàn din v th chit, tinh thn trI tue, dao  dü'c, nang lirc 
sang to, trách nhim cong dan và sr tuân thu pháp luât, dáp ing yêu cu di mi 
yà phát trin; phát huy giá trj, bàn sc van hóa, chI tr lc, tçr ctrè'ng, yêu quê 
huong dt nuó'c, th.m nIìun tinE thn dan tc, vera mang dc truing van hóa con 
nguYi Vit Nam, vra thm dm net rieng cüa con nguñ Yen Bái... 

mic tiêu ci the', K hoach cüa Tinh ñy xác djnh xay durng con ngui Yen 
Bái phát trin toàn diên cã v th cht và tinh than vi 5 chun muc: Than thién, 
N/iOn Oi, Doàn ke't, SOng tgo, Hç5i nhçp vi the yêu c.0 là: 

Than thin: Co li song gn gui, nim no, ton tr9ng, dôi xi'r t&, chân 
thành vOi nguôi khác; luôn 1ng nghe, thu hiu, chia sé, sk sang giüp dO, ho 
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trg ngu'ô'i khác Rhi c.n thit; van minh, ljch sir trong giao tip, irng xir vó'i moi 
nguôi xung quanh. 

N/ian di: Bi& yêu thuong, ton tr9ng mi ngui, có lông bao dung, vj tha, 
bào v chãn l, lë phài; song có nghTa có tinE, tirong trq giüp d anh em, ban be, 
dng chI, dng nghip và nhfrng nguii xung quanh; có trách nhim vci xä hôi, 
cong dng, luôn g.n kt vói ngui khác trong tInE yêu thucmg; hiu thâo vói ông 
ha, cha m; chäm lo xây drng gia dinh hnh phüc. 

Doàn kIt: Luôn có thrc doàn k&, lien kt, có trách nhim xây drng và gin 
giü mi quan h don kt, tLrong trçl lin nhau, gop s1rc cüng cong dng xây dtrng 
tinh Yen Bái. phát trin "Xanh, hài hôa, ban sic, hçinh phic "; binh ding, không 
phân bit dan ttc, tOn giáo, gió'i tInh; sn sang giüp do', chia sé kinh nghim cUa 
bn than, gia dinh vi nguà'i khác và cong dng. 

Sang 4z0: Chü dng nghiên cru, tim tôi cái mói, hü'u Ich ttir thirc tê cOng 
vic và cuc séng; tr do, manh  dn áp diing trong h9c tip, lao dng, san xuât Va 
cuc sang d giài quy& cong vic duçc nhanh chóng, dt hiu qua, näng suit, chit 
luçing cao. 

H3i nhip: Luôn h9c hôi, nâng cao kin thtrc, k nng cüa ban than d nm 
bt thoi Ca, chü dng tham gia các hoat dng và phát trin cüng cong dng; n lirc 
h9c tap, nghiên c1ru, tIch lüy kin thirc, k nàng, ngoi ngEt, hiu bi& pháp lut dáp 
1rng yêu cu phát trin và hi nh.p cüa dt nuOc, cña tinh; tIch c1rc, chü dng gi1i 
thiêu, quang bá hinh ành quê hucm.g, d.t nrnc, nhü'ng net van hóa dc sc cüa các 
dan tc trên dia bàn tinE vó'i ban  be trong nuâc và quc t. 

V nhim vit, giái pháp chi ylu, K hoach cüa Tinh üy d ra 05 nhim vçi 
chung cüa các c.p üy, chInh quyn, ban, s&, ngành, Mt trn T quc, các t chác 
chinE tn - xä hôi: 

- Tang cirông tuyên truyn, nang cao nhn thirc cho can bô, dang viên, nhân 
dan trong tinE v các chun mvc  con nguô'i Yen Bái thông qua nhiu hinh thurc, 
huO'ng manh  v co' sO', d.c bit chi'i tr9ng tuyên truyn trên các phuo'ng tin thông 
tin dai  chüng. 

- Tiêp tiic quán trit, trin khai thirc hin hiu qua các nEim vii, giâi pháp 
nêu trong K& lun sé 76-KL/TW ngày 04/6/2020 cüa B ChinE tij v tip t\lc thrc 
hin Ngh quyt s 33-NQ/TW cüa Ban ch.p hành Trung uang Bang khóa XI v 
xây drng và phát trin van hóa, con nguO'i Vit Nam dáp üng yeu cu phát trin 
bn vü'ng dt nuO'c. Gn ni dung nhim vi xây dimg con ngui Yen Bái vO'i 
phong trào "Toàn dan doàn kIt xãy dyng dô'i sIng van hóa ", gop ph.n xay dçrng 
"Gia dInh van hóa ", "Thôn, ban, t dan pho' van hóa ", "Xâ' van hóa nóng thôn 
mó'i ", "Phu'ô'ng, thi frin dçit chudn van minh do thj ", "Cci quan, doii vf,  doanh 
nghip dgt chua'n van hóa" tao  sr dng thun giüa các tng lop han dan. 
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- Chü tr9ng giü gin, phát huy nhftng giá trj van hóa truyn thng, nhQng 
phong tVc,  t.p quán tt dçp cüa các dan tc. 

- Phát dng các phong trào thi dua xây dirng con nguè'i Yen Bái phát trin 
ton din cà v th ch.t và tinE thn gn vói các nhim vi, giãi pháp ci th và 
phong trào thi dna tao  môi tmông vn boa, dng Fçrc tinh than d mi ngthi dan 
Yen Bái phn du hoàn thin, phát trin bàn than theo các chun mirc "Than thin, 
nhán ái, doàn két, sang tço, hç5i nhp ". 

- Hang näm, t chüc dánh giá vic thirc hin xây dimg con ngthi Yen Bái 
theo các chun muc dã xác dinh. 

V nhim vy, giáipháp cythé', K hoach  cüa Tinh üy xác djnh rO yêu c.0 di 
vói timg dôi tuçrng: 

- Do'i vó'i can ho, dáng vien: Xây dirng di ngfi can b, dâng viên có trInh 
d, nàng lc, phrn cht, uy tin, ngang tm nhim vli; có ban lTnh chmnh trj vthig 
yang, dao  dirc trong sang, näng lirc nM tri, luôn di mcci, sang tao,  dam nghi, dam 
nói, dam lam, dam chu trách nhim, dam duong du vd khó khän, thu thách, 
quyt lit trong hành dng, dam di mó'i, sang tao  vi 1i ich chung; có uy tin cao và 
thxc s1r tin phong, guong rnu, nêu guang trong tu duông, rèn luyn dao  düc cách 
mng; trong thirc hin các nhim vii chInE tr dugc giao; thirc hin hiu qua K 
hoach "Ngày thir 7 cüng dan" và nâng cao chi so hanh phüc cho nhân dan. 

- Dói vó'i cong chj'c, viên chic: Xây dirng di ngü cong chirc, viên chirc Yen 
Bái h& lông phing sir T quc, phiic vii nEn dan; chp barth nghiêm các quy djnh 
cüa Dàng, Nhà nuéc, Co quan, dcm vj; can, kim, hem, chInh, chi công, vô Px, gift 
gin doàn kt, van minh trong irng xiir, sang tao  trong thirc hin nEim vu và hoàn 
thành t& nEim vii duçic giao. 

- DO'i vó'i licc litg vu trang: Xây ding di ngü can bO, chin sT 1irc hrçng 
vu trang Yen Bái có bàn 1mb chinE trj, có phm cht, dao  dtrc trong sang, trung 
thânh tuyt di vó'i Dãng, vó'i T quc, vài nhân dan; chi d5ng, sang tgo, tç2n tuy, 
linh hoat, có thüc trách nhim, gn dan, tr9ng dan, vi. nhãn d ph1ic vii. 

- Dô'i v&i doanh nhán và nhthig ngzthi san xuá't kinh doanh. Xây drng dOi 
ngü doanh nhân và nhO'ng ngthi san xut kinh doanh Yen Bái có lông yêu nuâc, tçr 
hào dan tôc, tinh th.n hi nhp, chI vuo'n len, cO tinh thn cng hin cho qué 
huong, dat nuc; tuan thu pháp lut, có näng 1rc, trinh d và phm chat, uy tin cao; 
sang tao, ap ding khoa h9c, cong ngh vào hoat dng san xuât, kinh doanh, phát 
buy tiêm näng 1ç'i th cüa dja phuong d phát trin kinh t gn vth bão v môi 
truèng, tIch crc tham gia gop strc vi cong dng, tham gia các hoat  dng an sinE xã 
hi yà xây dirng nOng thôn mói. 

- DO'i vO'i ti-I thi,'c: Xây drng di ngü tn thüc Yen Bái có bàn linh chinh trj 
vftng yang, yêu quê huong, d.t nuc, tinE thn doan k&, nàng dng, sang tao,  có 
trách nl-iiêm trong nghiên cCru khoa h9c, có trách nhim d& vi xã hi, cong dng; 



19 

- Dói vó'i cong nhán: Xây dirng di ngü Cong nhn trén dja ban tinh có bàn 
lTnh c.hInh trj vEing yang, chuyên nghip; doàn kt, giip di nhau càng tin b; vn 
minh, ljch sçr trong cuc sOng và Cong vic; khOng ngmg h9c hói, nâng cao trInh 
d hçc vn, chuyên môn, k5 näng ngh ngbip, trInh d ngoi ngü, tác phong Cong 
nghip, k lut lao dng dáp irng yêu cu trong qua trinh hi nhp cüa tinh, dóng 
gop vo sir nghip Cong nghip boa, hin di hóa, xây drng qué hirang Yen Bái 
giàu dp, van minh. 

- DO'i vài nOng dán. Xây dirng ngithi nông dan Yen Bái có chI vuon len, tir 
tin, tçr 1rc, tr cumg, phát huy th mnh cüa quê hucmg, nàng lirc cüa ban than và 
cong dông; thi dua san xut - kinh doanh giOi, doàn kt, giüp nhau lam giàu va 
giàm nghèo bn irthg, phát huy vai trô là chü th tIch c1rc trong phát triên nông 
nghip sinE thai, xây drng nông thôn hin d4i, nOng dan vn minE; tham gia dóng 
gop và hu&ng 1çi trong qua trinh cong nghip hóa, hin d.i hóa, t1mg buc hi 
nhâp vâi thi trumg trong rnthc và quc t; có thirc bào tn và phát huy các giá trj 
van bOa truyên thông cüa dan tc. 

- Do'i vâi theX  h tré.' Xây dçrng th h tré Yen Bái phát trin toàn din, giàu 
lông yêu mró'c, Co do dtrc cách mng, thirc Cong dan và 1 tu&ng xa hQi chü 
nghi'a; có trInh d h9c van, ngh nghip và vic lam; có khát v9ng cong hiên, tinh 
thn dii mói, sang t.o; tiên phong, guung mu di du trong rng dyng khoa h9c 
cOng ngh, thirc hin chuyn di s, xay drng nn kinh t s, xA hi s; hInh thãnh 
mt lrp thanh niên uu tü trén mci linE v11c, nguôn nhân 1rc chat lucmg cao, có tinh 
thn nhân ái, sé chia vi cong dng, có tht'rc git gin và bào v các giá trj van hóa 
truyn thng cüa dan tôc, gop phn to ló'n vào sv nghip Cong nghip hóa - hin di 
hóa dat nuâc. 

- DO'i vó'i phi nI Xây dimg ngui phi nt Yen Bái than thin, nhãn ái, tr 
tin, tçr trong, trung hu, dam dang, can Cu sang to trong lao dng san xut; phát 
huy vai trô nông cot trong xay dirng gia dInE am no, binh dng, h?nh  phi'ic, tin b, 
bào tOn và phát huy các giá trj van boa dan tc; là hrc luqng tiên phong trong vic 
nâng cao chi sO hnh phüc cua nhân dan và dóng gOp quan tr9ng vi sir tin b cüa 
phi nt, bInh dng giOi. 

Cüng vri viêc ban hành K ho.ch s 37-KHITU v xây drng con nguè'i Yen 
Bái "Than thin, nhdn ái, doàn kêt, sang tio, hç3i nhp ", Tinh üy Yen Bái cüng dã 
ban hành Kê ho.ch so 30-KHJTU ngày 10/5/2021 ye nâng cao chi s hnh phüc 
cho nguOi dan Yen Bái närn 2021. Yen Bái là tinh d.0 tiên trong cà rnrôc dua chi 
so hanh  phñc vào mt trong s các chi tiêu phát trin van bOa, xã hi trong Ngh 
quyét Di hi Dàng b tinE 1.n XIX, nEim ki 2020 - 2025. 

5. Phát triên toàn din và dông ho các linh vu'c van hóa, day minh xây 
dtrng môi trtrô'ng van hóa, dô'i sang van hóa; chil trçng phát huy vai trô, sfrc 
mnh cüa van hóa trong phát trin kinh t - xä hi 

Yen Bái là ving d.t duçc bit dn b0i nEüng du n riêng bit - dc bit ye 
van hOa. 30 dan tôc trên mành dt Yen Bái anh hung du mang nhüng bàn sc van 
boa riêng. Do là viiing dng bào Tày 0' Yen BInh, Lye Yen; vung dông bào Dao 0' 
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Van Yen; vüng dng bào Thai khu virc cánh dng Mrnmg Lô - Nghia L, Van 
Chn; vf'ing dng bào Mông i huyn yang cao Tram Tu, Mu Cang Chãi... 

Hiu duçic nhthig giá trj cUa bn sc van hóa, d.c bit là siTrc mnh van hóa 
trong qua trInh phát trin, Dai  hi Dãng b tinh Yen Bái 1n thu XIX dã d ra miic 
tiêu phát huy bn sc van hóa gn vâi xây dçrng con ngirôi Yen Bái "Than thin, 
nhan ái, doàn kt, sang tao, hOi nhp",  tao  sirc mnh ni sinh cho s11 nghip. di 
mi và phát trin. 

Nhu 4y, giâi pháp d Yen Bái di mri, phát trin cn tp trung thçrc hin t& 
nhim vii bào tn, phát huy cáo giá trj van boa truyn thng, tip thu tinh hoa van 
boa nhân loai, dng thèi nâng cao cht hrçrng, hiu qua sang tao  các giá trj van hóa 
mO'i. Xây dirng rnôi tnthng van hóa lành manh,  van minh gn 1in vâi dâu tranh 
không khoan nhucing vi cái x.u, cái ác, phi van hóa, phán van hóa; bào v nhüng 
giá tr chãn - thin - m. Nãng cao dô'i sang van hóa cña nhãn dan; xây drng &i 
sng van hóa vui tuai, lành mnh, h?nh  phüc; khc phc sir chênh lch v trinh d 
phát trin và hinrng thii van hóa giüa cáo ving, min cüa d.t nrnc. 

Chii trçng phát huy vai trô, src manh  mm cüa van hóa trong phát trLn kinh 
t - xã hi.Truc ht cn quan tam hon nüa dn vic báo tn, ton tao  và phát huy 
cáo giá trj van hóa vt th và phi vt th cua các vung, mi&n, cüa dng bào các dan 
tc trong tinh. Hin nay, toàn tinh có 118 di tich ljch sü - van boa thxçic xp hang cáo 
cp (01 di tIch quo'c gia dc bitt,  12 di tIch quó'c gia, 105 di tIch c4v tinh); 714 di 
san van hóa phi vat th (04 di san van hóa du'crc B3 Van hóa, The' thao và Du lich 
dwa vào danh myc di san van hóa phi vt the' quó'c gia,). Cong trInh nhà báo tang 
tinh sini thm, hrn giü han 200 cun sách c cüa dan tc Dao, Thai... 

Ngày 15/12/2021, Yen Bái tir hào và vinh dr khi Ngh thut Xôe Thai cüa 
Vit Nam dixcic ghi daub vào Danh sách Di san van hóa phi vt th dai  din cüa 
nhaii loai tai Hi ngh trirc tuyn KST h9p thu 16 cüa Uy ban lien ChInh phü Cong 
râc 2003 cüa UNESCO. Trong do, müa Xôe là hoat dng ngh thi4t dc,tmng cüa 
nguè'i Thai thuc các tinh Yen Bái, Lai Châu, San La và Din Biên. Ngh thut 
Xôe Thai gop phn nâng cao nhn thuc, trách nhim, nghia vu, sir n 1c cüa ca h 
thng chInh trj và cüa mi ngi.thi dn trong vic bâo v ngh thut Xôe Thai, cüng 
nhu cáo di san van hóa phi vt th khác; khci dy lông ti.r hào cüa các tang 1&p 
nhân dan, thic dy th h tré quan tam hon dn Di san, tip tçtc gin git, phát huy 
giá trj cña Ngh thut Xôe Thai trong xä hi hin dai. 

Cüng trong nhmg ngày du nãm mcii 2022, B van hóa - Th thao và Du 
ljch dã cong b Quyt djnh cüa Thu tuó'ng ChInh phü và trao Bng xp hng Di 
tIch quc gia dc bit "Danh lam thng cânh Rung bac  thang Mu Cang Chãi" cho 
tinh Yen Bái, Quyk drth cüa B tru&ng B van hóa - Th thao và Du 1ch va trao 
chung nh9.n "L müng corn mói cña ngui Mông huyn Mu Cang Chái, tinh Yen 
Bái" là Di san van hóa phi vt th cp qu6c gia. Vic xp hng Di tIch quc gia d.c 
bit Danh lam thng canh Rung bc thang Mu Cang Châi và chirng nhn "L 
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mrng cam mó'i cüa ngithi Mông huyn Mu Cang Chài, tinh Yen Bái" là Di san vn 
hoá phi 4t th cp quc gia có nghia quan ng, tao CG hi thay dôi manh me 
din mao  qué hi.rang. 

Dc bit lixu , vic khai thác, phát huy tài nguyen vn hóa, nht là vthi hóa 
truyk th6ng c.n dam baa nguyen tc phát trin hài hôa, không tn ding, khai thác 
triêt d giá tn kinh t cüa van hóa, không vi mçic dIch thucmg mai,  igi nhun Va 
miic tiêu phát trin nóng ma xâm hai dn cành quan, không gian di tIch, di san; 
không dixçc lam bin dng moi trithng, môi sinh, nht là d& vi nhüng khu vn 
hóa sinh thai, van hóa thiên nhiên, van boa tam linh, tIn nguO'ng. 

Quán trit và ti chirc thrc hin nghiêm tüc, có hiu qua Nghi. quy& s 28-
NQ/TU ngày 24/2/202 1 cüa Ban Chp hãnh Dàng b tinh ye phát triên du J4ch  tinh 
Yen Bái giai doan 2021 - 2025, djnh hiicng dn nàm 2030. Trong do, quán trit 
sau s.c quan dim "chü trong phát trin du ljch gn vói bào tn và phát buy giá trj 
bàn sc van hóa dan tOe,  di san van hoá và các danh lam thâng cành" d thirc hin 
mc tiCu phát trin du ljch xanh, bàn sac, h.p dn và trâ thành ngành kinh t quan 
tr9ng cüa tinh, là dim dn dc thu "Yen Bái - Ncsi hi 4isc màu Táy Bác" vi 
thucing hiu "diem den an toàn, than thién, dc sac, hap dan, an tzt7'ig ". 

Chii tr9ng m& rng, phát trin da dng hóa the san phâm và loai hInh du ljch 
dc trung phu hcip vó'i tim näng tai  các yang du Uch tr9ng dim: 

- Vuing du ijch h Thác Ba và dQc song Cháy (gm các huyn Yen Blnh và 
Lc Yen): Phát trin san phm du Uch cong ding, du 1ch nông nghip nhäm bào 
tn, phát huy giá trj van hóa dan toe yen h tai các xã Vu Linh, Phüc An, Ng9e 
Chn, Phüc Ninh, Xuàn Lai, Yen Thành (huyn Yen Blnh); các xã Khai Trung, 
Lam Thuçmg, Muè'ng Lai, Phan Thanh, Tan Linh (huyn Lye Yen). Xây d1mg các 
khu trixng bay và bàn các san phm mang dc tnrng vüng min nhu: Các 1°ai  dá 
qu và tranh diá,. các loai  nông san dc san... 

- VIrng du itch  thành phO' Yen Bái va phy cn (gm thành ph Yen Bái và 
phia nam cua huyn Trn Yen): Xây dmg khu biu din ngh thut, nba thi dâu 
the dc the thao da nang di diu kiên dang Cal CC sr kin, giâi th thao quy mô 
khu vuc và quc gia, eác khu vrc cong viên vui chai, giái trI, dáp ü11g dugc nhu 
thu vui choi, giái trI cua ngixOi dan dia phuong và du khách khi den thành phô. 
Hlnh thành mOt  s khu kinh doanh thucmg mai  nhu cho' dém, ph di bO dê thu hut 
khách du 1ich tham quan, trài nghiêm, xây thmg san phm du ljch tham quan các di 
tIch lich sfx - van hóa, bàn tang. Xây dung hoàn chinh khu du ljch dam Van HOi - 
Dam Hu. Phát trin lang ngh tmyn tMng tai  the vOng phii cn thành diem du 
1ch và cung cp các san phm hang boa phic vi du khách tham quan, mua sm. 

- VIing du itch  min Tay (gm the huyn van Chn, Tram Tu, Mu Cang 
Chãi và thi xä Nghia LO): Tip t11c tp trung khai thác cac san phm du ljch van 
hóa, g.n vii baa tn và phát huy giá tn the di san van boa, ljch sur truyên thông 
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cüa các dan tc thiu s; tp trung phát huy giá trj danh thng quc gia dc bit 
rung bc thang Mu Cang Chài, ngh thi4t Xôe Thai... 

Duy trI hott dng thuô'ng niên các 1 hi theo hrnrng di mi phucing thirc 
nhixng vn bào dm giá trj truyn thng nhix: L hi van hóa, du ljch Muèiig Lô; L 
hi khám phá danh thng quc gia dc bit rung bc thang Mu Cang Chãi. Hinh 
thành môt s khu kinh doarth thrnmg mi chg dêm, ph di b ti thi xâ NghTa L, 
huyn Mu Cang Chãi d gith thiu, quãng bá van boa các dan tc trong yang. 

- VIing du llch  Bc Trâ'n Yen - Van Yen (gm phIa B.c c1ia huyn Trn Yen 
và huyn Van Yen): Phát trin loi hunh du ljch tam 1mb theo hithng chuyên 
nghip, duy trI'L hi Qu huyn Van Yen, Festival thirc hânh tin nguäng the' Mâu 
Thucing Ngàn. Hmnh thành các dim du 1ch cong dng d bào tn, phát huy, gii 
thiu nhu'ng net van boa truyn thng cüa các dan tc Dao, Thy, Phü La, Mông... 
trên dja bàn. 

Quán trit sâu s.c, toàn din và dng b han nüa hr tu&ng Ho Clii Minh và 
&re'ng 1i, chü trixclng, quan dim cüa Dãng ta, dc bit là quan dim cüa Di hi d.i 
biu toàn quc 1n thtr XIII cüa Dãng v phát huy giá hij van hóa và sic mnh con 
ngui Vit Nam là giài pháp quan tr9ng d kho'i dy khát v9ng phát triên dat rnthc 
phn vinh hanh  phuc nhu mong uó'c cüa Chü tjch H ChI Minh. Vth dim t1ra là 
truyn thng ljch sir, van hóa, cách mng cüa quê hucmg, tnró'c nhUng the'i ca mcii 
dang me' ra, trong the'i gian te'i, tinh Yen Bái sê khai dy khát vçng, clii, dôi me'i 
sang tao, phát buy giá trj ban sc van boa, con ngtthi Yen Bái. Ve'i quy& tam và sir 
vào cuc cüa Ca h tMng chInh trj, tài nguyen van hóa cüa Yen Bái sê dixçrc khai 
thác dung huó'ng, hiu qua. Qua do, không chi gop phn thüc dy phát trin kinh t, 
xã hi, ma cOn lan tOa, quàng bá rng rãi hInh ânh, nhüng ban sc dc dáo, riêng có 

con ngu'e'i và vüng dt Yen Bái tri b?n  be trong nue'c Va quoc t&/. 

BAN TUYEN GIAO TINET 1TY YEN BAI 
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