
1

          CHƯƠNG VI  

          TƯ TƯỞNG 

      HỒ CHÍ MINH 

    VỀ XÂY DỰNG 

NHÀ NƯỚC CỦA DÂN,

DO DÂN, VÌ DÂN



I.XÂY D NG NHÀ NỰ CƯỚ  TH  HI N QUY N Ể Ệ Ề
LÀ CH  VÀ LÀM CH  C A NHÂN DÂNỦ Ủ Ủ

   Dân chủ thể hiện ở 2 khía cạnh: Dân là chủ, 
chỉ vị thế của dân.Dân làm chủ, chỉ khả năng, 
năng lực của dân

1.Nhà nước của dân

2.Nhà nước do dân

3.Nhà nước vì dân
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II.S  TH NG NH T GI A B N CH T GIAI C P CÔNG Ự Ố Ấ Ữ Ả Ấ Ấ
NHÂN V I TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN T C C A Ớ Ộ Ủ
NHÀ N CƯỚ

1.Bản chất giai cấp của nhà nước

-Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo

-Nhà nước định hướng phát triển đất nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội

-Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ
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II.S  TH NG NH T GI A B N CH T GIAI Ự Ố Ấ Ữ Ả Ấ
C P CÔNG NHÂN V I TÍNH NHÂN DÂN VÀ Ấ Ớ
TÍNH DÂN T C C A NHÀ NỘ Ủ CƯỚ

2/Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với 
tính nhân dân,tính dân tộc của nhà nước

-Nhà nước Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc 
đấu tranh lâu dài,gian khổ của nhiều thế hệ 
người Việt Nam

-Nhà nước Việt Nam bảo vệ lợi ích của nhân 
dân, lấy lợi ích dân tộc làm cơ bản
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III.XÂY D NG NHÀ NỰ CƯỚ  CÓ HI U Ệ
L C PHÁP LÝỰ

1/Xây dựng nhà nước hợp pháp,hợp hiến:

   Nhà nước phải phù hợp với hiến pháp,thông 
qua chế độ phổ thông đầu phiếu,bình 
đẳng,đầy đủ tư cách và hiệu lực pháp lý giải 
quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại

2/Nhà nước quản lý bằng Hiến pháp,pháp luật 
và đưa pháp luật vào cuộc sống
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IV.XÂY D NG NHÀ NỰ CƯỚ  TRONG 
S CH,HO T Đ NG CÓ HI U QUẠ Ạ Ộ Ệ Ả

1.Xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức vừa có 
đức vừa có tài,trong đó đức là gốc

2. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực 
trong hoạt động của nhà nước

_Đặc quyền đặc lợi

_Tham ô,lãng phí,quan liêu

_”Tư túng” , ”chia rẽ” , ”kiêu ngạo”

3.Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật 
đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách 
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K t lu n ế ậ

_Nhà n c ph i th c hi n quy n làm ch  cho nhân ướ ả ự ệ ề ủ
dân
_Ph i ki n toàn b  máy hành chínhả ệ ộ
_Tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng đ i v i nhà n cườ ự ạ ủ ả ố ớ ướ

Trong phong trào h c t p và làm theo t m g ng đ o đ c ọ ậ ấ ươ ạ ứ
H  Chí Minh, Thành u  TP.HCM đã phát đ ng phong trào:ồ ỷ ộ

●3 không

-Không nhũng nhiễu với dân

-Không lạnh nhạt với dân

-Không từ chối các yêu cầu hợp pháp của dân
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●4 tự

-Tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức,chính trị

-Tự học tập nâng cao trình độ

-Tự phê bình và phê bình

-Tự tiếp thu,sửa chữa và hoàn thiện bản thân

●5 phải

-Phải gần dân,trọng dân

-Phải nghe dân,tin dân

-Phải lịch sự với dân

-Phải khiêm tốn trung thực

-Phải tận tình,hết lòng vì dân
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