Sáng ngày 25/9/2019, Ban Dân vn Thành y ã phi hp vi Trng Chính tr
thành ph t chc bui Ta àm khoa hc k nim 70 nm tác phm "Dân vn" ca Ch tch H Chí Minh (15/10/1949-15/10/2019). Các
tham lun ti bui ta àm ã nêu bt ý ngha sâu sc ca công tác dân vn là nhim v có ý ngha chin lc i vi toàn b s nghip cách mng
nc ta; là iu kin quan trng bo m cho s lãnh o ca ng và cng c, tng cng mi quan h máu tht gia ng, Nhà nc vi Nhân dân.Cách
ây tròn 70 nm, ngày 15/10/1949, khi cuc kháng chin chng thc dân Pháp bc vào giai on cam go, quyt lit nht, Ch tch H Chí
Minh ã vit bài báo "Dân vn" nêu lên nhim v cc k quan trng ca c h thng chính tr là thc hin công tác dân vn.

Trong thi gian qua, nh vn dng sâu sc quan im dân vn ca Bác vào thc tin, các cp y ng, chính quyn trên a bàn thành ph ã
phát huy sc mnh toàn dân tc, tng cng mi quan h "máu tht" gia ng và nhân dân, nhiu cách làm hay, làm mi, sáng to ã c áp
dng, to c s ng thun cao ca nhân dân: "ng nói – Dân tin; Mt trn và các oàn th vn ng – Dân theo; Chính quyn làm – Dân ng
h". Bên cnh kt qu t c thì vn còn mt s khó khn nht nh trong công tác giám sát, phn bin xã hôi, công tác gii quyt khiu ni, n th
cho t chc, công dân trên a bàn thành ph.

Trên c s phát huy kt qu ã t c, thành ph s tip tc thc hin tt hn na công tác dân vn trong thi gian n, tip tc hc tp, nghiên cu
quán trit sâu rng ni dung "Dân vn" ca Ch tch H Chí Minh, coi ây là cm nang thc hin tt công tác dân vn.
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