
  

 
 

 

 

 
 

ặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930. 
Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không 

ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - một 
nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 

 
1. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc thống 
nhất Việt Nam 

Sau khi Đảng thành lập và lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam (03/2/1930), Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành 
lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ 
chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống 
nhất Việt Nam (18/11/1930). Trong giai đoạn 
cách mạng nước ta chưa giành được chính 
quyền, Mặt trận làm nhiệm vụ tập hợp, huy 
động sức mạnh của toàn dân, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng để tiến hành đấu tranh cách 
mạng và giành chính quyền về tay nhân dân.  

Các hình thức tổ chức hoạt động của 
Mặt trận như: Hội Phản đế đồng minh (1930), 
Phản đế liên minh (1935), Mặt trận thống 
nhất dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận 
Dân tộc thống nhất phản đế (1940), Mặt trận 
Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liên 
hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên 
- Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(1955, 1977), Mặt trận Dân tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các 
lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt 
Nam (1968), là sự vận dụng mềm dẻo, linh 
hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ đấu 
tranh của cách mạng Việt Nam.  
 

 
Việt kiều tại Paris chào mừng Đoàn đàm 
phán của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam sau khi Hiệp định được ký kết. 
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Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách 
thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát 
huy lòng yêu nước của người Việt Nam; tập 
hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ 
quốc và  xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc cho nhân dân. 
 
2. Truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân 
tộc thống nhất Việt Nam và vị trí, vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ 
thống chính trị 

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 lập ra nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa gắn liền với sự nghiệp vẻ vang của 
Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh kế tục 
sự nghiệp cách mạng đã được chuẩn bị từ 
trước của Hội Phản đế đồng minh (1930-
1936) và của Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
(1936-1939). Tiếp theo Mặt trận Việt Minh là 
Mặt trận Liên Việt (hợp nhất từ Mặt trận Việt 
Minh và Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam 
ngày 03/3/1951) đã góp phần đưa cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng 
lợi.  

 

 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến Sài Gòn dự lễ 
mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc vào 
sáng ngày 13-5-1975. 
 

Kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên 
Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) đã 
đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, làm hậu phương vững chắc cho cuộc 
đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất nước nhà. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã cùng với Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Liên 
minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà 
bình Việt Nam (1968) đoàn kết nhân dân cả 

nước làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang: bảo 
vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng 
miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Từ khi đất nước thống nhất, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò củng cố và 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong 
thời kỳ cách mạng mới. 
 

 
 
Năm 1999, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam ra đời khẳng định: "Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên 
hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các 
cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp và tầng 
lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài", "Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ 
thống chính trị của nước Cộng hoà XHCN 
Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân 
dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp 
khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền 
làm chủ của dân, nơi hiệp thương phối hợp 
và thống nhất hành động của các thành viên, 
góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ 
quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh". 
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Trong những ngày 
đầu vận động 
thành lập tổ chức 
Mặt trận Việt Minh, 
Bác Hồ thường 
nhắc nhở mọi 
người: “Muốn cách 
mạng thành công 
phải có lực lượng 
lớn mạnh, phải 

đoàn kết. Phải biết đoàn kết thật rộng rãi, 
xây dựng khối đoàn kết thật rộng rãi, xây 
dựng khối đoàn kết dân tộc. Các chú phải 
tuyên truyền làm cho từng người giác 
ngộ, phát động lòng yêu nước căm thù 
giặc, xây dựng tổ chức Việt Minh thật 
vững mạnh”(1). Từ đấy, Mặt trận Việt 
Minh phát triển rất mau chóng và rộng 
khắp trong cả nước, kêu gọi toàn dân nổi 
dậy Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành 
chính quyền, thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông Nam Á, đúng như tiên 
đoán của Bác Hồ trong lịch sử diễn ca: 
“Nay ta đã có Việt Minh/Đủ tài lãnh đạo 
dân mình đấu tranh, sự nghiệp hoàn 
thành”(2). 

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công, để mở rộng Mặt trận dân tộc 
thống nhất nhằm thu hút các lực lượng 
chưa có điều kiện tham gia Việt Minh, 
tháng 5-1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt 
Nam được thành lập, gọi tắt là Hội Liên 
Việt. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, Việt 
Minh và Liên Việt đã động viên và tập hợp 
được đông đảo nhân dân ta từ Bắc đến 
Nam tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ 
quốc. Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp Quốc 
dân Việt Nam ngày đó có đoạn: “Quốc 
dân Việt Nam có nhiệm vụ thống nhất 
Trung Nam Bắc, giữ cho lãnh thổ nước 
nhà được toàn vẹn, phá tan âm mưu tách 
Nam bộ ra khỏi Việt Nam”. Tháng 3-1951, 
Việt Minh và Liên Việt đã mở đại hội hợp 
nhất thành Mặt trận Liên Việt với khẩu 
hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho 

chiến thắng”, nhất trí bầu Bác là Chủ tịch 
danh dự. Nhân dịp này, Bác ân cần nhắc 
nhở: “Các đảng phái, đoàn thể và nhân sỹ 
trong Mặt trận phải đoàn kết chặt chẽ, 
thân ái giúp đỡ lẫn nhau, thật thà học tập 
những ưu điểm và phê bình những khuyết 
điểm của nhau để cùng nhau tiến bộ”(3). 
Hoạt động của Mặt trận Liên Việt đã góp 
phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp 
của chúng ta đến thắng lợi. Trong kháng 
chiến chống Pháp, Bác Hồ còn xây dựng 
Mặt trận đoàn kết Việt - Miên - Lào. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, Bác thành lập Mặt 
trận nhân dân thế giới (kể cả nhân dân 
Mỹ cũng ủng hộ Việt Nam chống Mỹ).  

 
Bác Hồ cùng các đại biểu phụ lão và 
thiếu nhi tại Đại hội thống nhất Mặt 
trận Liên Việt (1951). 

Sau ngày hoà bình, để xây dựng 
miền Bắc và tiếp tục hoàn thành sự 
nghiệp cách mạng dân chủ nhân dân ở 
miền Nam, tháng 5-1955, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam được thành lập, nhất trí 
bầu Bác là Chủ tịch danh dự. Tháng 12-
1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam ra đời. Đến năm 1968, Mặt 
trận đổi tên là Uỷ ban Trung ương Liên 
Minh các lực lượng dân tộc dân chủ và 
hoà bình Việt Nam và nay là tổ chức Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận dân tộc 
thống nhất Việt Nam do Bác Hồ sáng lập, 
từ Hội phản đế Đồng minh năm 1930 đến 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay, 
nhiều lần thay đổi tên gọi, cương lĩnh, cơ 

 



cấu tổ chức cho phù hợp với thực tiễn 
phát triển của cách mạng Việt Nam nhưng 
đều đã đóng góp không nhỏ vào sự 
nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc.  

Những bài học lịch sử ông cha để 
lại, kinh nghiệm của cách mạng thế giới, 
đặc biệt là Cách mạng Tháng Mười Nga 
cùng với luận điểm của Lê-nin về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa, từ thực tế cách 
mạng nước nhà đã sớm giúp Bác Hồ 
nhận ra vai trò quan trọng của tổ chức 
Mặt trận… Bác đã khẳng định: “Cuộc 
cách mạng trước mắt của Việt Nam là 
một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”, 
“muốn làm tròn nhiệm vụ ấy, trước hết 
phải tập hợp cho được lực lượng cách 
mạng toàn quốc”(4). Muốn giải phóng dân 
tộc, nhất định phải phát huy sức mạnh 
của toàn dân, của cả dân tộc. Vì thế, Bác 
cũng chỉ rõ “Cách mệnh là việc chung của 
dân chúng” và phải tổ chức “khối đoàn kết 
rộng rãi nhất, chưa từng có trong phong 
trào giải phóng dân tộc”. Bác cho rằng sự 
đoàn kết của các lực lượng cách mạng 
ấy, phải lấy cái gốc là liên minh công nông 
dưới sự lãnh đạo của một đảng cách 
mạng theo Chủ nghĩa Mác - Lênin. Ngay 
từ năm 1921, Bác đã nói về vai trò của 
đảng cộng sản: “Chỉ có thành lập một 
đảng cộng sản mới đem lại hạnh phúc 
cho dân tộc Việt Nam”(5). Bác hoàn toàn 
tin tưởng vào dân tộc ta và các dân tộc 
trên bán đảo Đông Dương: “Đằng sau sự 
phục tùng tiêu cực, người Đông Dương 
giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào 
thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi 
thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ 
phải thúc đẩy cho thời cơ đó mau đến. Sự 
tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị 
đất rồi, chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm 
cái việc là gieo hạt giống của công cuộc 
giải phóng mà thôi”(6). Để giáo dục cho 
cán bộ tin tưởng vào dân, dựa vào dân, 
có lần Bác đã đặt ra các câu hỏi và tự trả 
lời: “Ai làm cách mạng”. Trả lời: “Nhân 
dân”. “Ai kháng chiến thắng lợi?”. Trả lời: 
“Toàn dân”(7). Trong quá trình sáng lập 
và lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất 

Việt Nam, Bác đã đúc kết nên một chân lý 
chiến lược: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết. Thành công, thành công, đại thành 
công.  

Thước đo hiệu quả hoạt động của 
Mặt trận cũng như của người cán bộ mặt 
trận không chỉ ở những hoạt động bề nổi. 
Nó đòi hỏi một tầm cao mới, một chiều 
sâu mới, một phương pháp mới phù hợp 
với thực tiễn kinh tế xã hội của đất nước 
ta trong từng thời kỳ cũng như trước 
những diễn biến phức tạp của thế giới. 
Cán bộ mặt trận của thời kỳ đổi mới rất 
cần có tư duy mới, gương mẫu và thực 
tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 
Cần chống căn bệnh hẹp hòi, thiên kiến, 
bè cánh, cục bộ địa phương, thiếu dân 
chủ thiếu đoàn kết.  
Thực tế trong nội bộ Mặt trận cũng đang 
đòi hỏi xây dựng một tinh thần đoàn kết 
đúng đắn, cùng hướng về một mục tiêu 
chung: dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng và văn minh. Phải thực hiện đúng 
đắn các chính sách mặt trận của Đảng, 
của Nhà nước đi đôi với thực hiện các 
chính sách đối với cán bộ. Cần xem xét 
số đảng viên được Đảng cử sang làm 
công tác Mặt trận có khả năng đoàn kết, 
quy tụ mọi lực lượng cách mạng trong 
nước và ngoài nước, thực hiện đúng các 
nghị quyết của Đảng không? Nếu cần, bãi 
miễn những người không đủ tư cách làm 
công tác Mặt trận. Có như thế, hoạt động 
của Mặt trận mới tạo nên sinh khí mới 
theo đúng “ý Đảng, lòng dân”, nâng cao 
uy tín của Mặt trận trong thời kỳ đổi mới, 
xứng đáng là một thành viên trong hệ 
thống chính trị  năng động và sáng tạo, 
thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

Mai Trang/ http://www.xaydungdang.org.vn 
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Kể từ ngày Đảng ta ra đời cùng với 
việc thành lập Mặt trận dân tộc Việt Nam 
thống nhất 20/11/1930, trải qua bao thời 
gian, qua các thời kỳ thực hiện nhiệm vụ 
cách mạng của dân tộc, tuy nhiều lần thay 
đổi tên gọi khác nhau nhưng đến nay mục 
tiêu và nhiệm vụ, Cương lĩnh của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam luôn xuyên suốt tinh 
thần, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân 
dân yêu nước thực hiện các nhiệm vụ vẻ 
vang của Tổ quốc trong mọi thời kỳ của 
cách mạng dân tộc. 

 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu 
Đại hội thống nhất Việt Minh -Liên Việt 
năm 1951, mặc niệm trước Đài Kỷ niệm 
Liệt sĩ.Ảnh: TL 
 

Tại Đại hội thống nhất Việt Minh - 
Liên Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 
khẩu hiệu nổi tiếng: "Đoàn kết, đại đoàn 
kết. Thành công đại thành công".  

Trong quá trình đấu tranh dựng 
nước, giữ nước của dân tộc từ khi Đảng 
cộng sản Việt Nam ra đời tới nay, với tư 
tưởng đoàn kết xuyên suốt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam làm nên nhiều chiến công 
hiển hách. Tiếp bước truyền thống của 
dân tộc, Người đã khẳng định trí tuệ, bản 
lĩnh toàn Đảng, toàn dân: "Các vua Hùng 

đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải 
cùng nhau giữ lấy nước".  
Tinh thần ý chí quyết tâm đó là ngọn cờ 
hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 
thủy chung son sắt cùng Bác Hồ và Đảng 
ta vượt qua bao khó khăn, thách thức để 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải 
phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình đổi 
mới đã đạt những thành tựu vẻ vang của 
dân tộc. Đoàn kết, đại đoàn kết đã trở 
thành kinh nghiệm, nguyên tắc sống và 
bài học quý báu, là lẽ sống còn của Đảng 
ta, dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ, xây 
dựng đất nước. Trong Tập diễn ca lịch sử 
nước ta, Bác viết:"Dân ta phải biết sử 
ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt 
Nam/Kể năm hơn bốn ngàn năm/Tổ tiên 
rực rỡ anh em thuận hòa". Kết thúc bài 
trường ca, Người nêu năm "chữ đồng": 
"Dân ta xin nhớ chữ đồng. Đồng tình, 
đồng sức, đồng lòng, đồng minh",  

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Mặt 
trận Tổ quốc đã luôn tập hợp đoàn kết lực 
lượng toàn dân tộc theo tinh thần: "Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên 
minh chính trị, liên hiệp tự nguyện các tổ 
chức chính trị, tổ chức xã hội và các cá 
nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng 
lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài". 
Đối với Cương lĩnh của Mặt trận, Bác đã 
gợi ý cụ thể: "Để thu hút đông đảo các 
giai cấp, các lứa tuổi không phân biệt 
nam, nữ ... Cương lĩnh của Mặt trận phải 
thể hiện nguyên tắc: "Trên vì nước, dưới 
vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân".  

Trong xây dựng đất nước Bác yêu 
cầu phải tăng cường đoàn kết dân tộc. 
Phương châm là: "Đoàn kết lâu dài. Đoàn 
kết chặt chẽ. Đoàn kết thực sự. Đoàn kết 
chân thành. Thân ái giúp đỡ nhau cùng 
nhau tiến bộ". Trong thư gửi chúc mừng 
Đại hội Mặt trận tháng 9/1955, Bác viết: 
"Mặt trận dân tộc thống nhất cần mở rộng 
hơn nữa, củng cố hơn nữa, đoàn kết tất 



cả những người thực sự yêu Tổ quốc, 
yêu hòa bình, không phân biệt họ thuộc 
đảng phái nào, tôn giáo nào, tầng lớp nào 
và quá khứ của họ đã hợp tác với phe 
phái nào. Trên nền tảng vững mạnh là lực 
lượng vô địch của đa số nhân dân ta (tức 
là giai cấp công, nông) với một Cương 
lĩnh rộng rãi và một chính sách đúng đắn, 
với sự đoàn kết nhất trí của tất cả những 
người xứng đáng là con Lạc cháu Hồng - 
Mặt trận nhất định sẽ thành công". 

Người luôn nhắc nhở sự đoàn kết. 
Trước hết đoàn kết trong nội bộ Đảng, nội 
bộ cán bộ và cán bộ là chỗ dựa của nhân 
dân, đoàn kết các dân tộc và đoàn kết 
quốc tế. Trong Di chúc thiêng liêng để lại 
cho toàn Đảng, toàn dân, Bác viết: 
..."Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và nhân dân ta, các đồng 
chí từ Trung ương đến các chi bộ cần 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng 
như giữ gìn con ngươi của mắt mình".  

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đảng ta luôn coi trọng việc phát huy khối 
đại đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân 
đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất 
nước. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cụ thể hóa 
đường lối của Đảng đã khẳng định: "Các 
dân tộc bình đẳng, đoàn kết tôn trọng giúp 
đỡ nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi 
hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc". "Mặt trận 
Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính 
quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân 
dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng 
cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản 
biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà 
nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp 
phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc". 

Sự nghiệp đổi mới của Đảng trong 
quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc đang 
đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc trách 
nhiệm hết sức nặng nề và vinh quang cả 
hiện tại và tương lai. Trong điều kiện mới, 
Mặt trận Tổ quốc cần phát huy cao độ sức 
mạnh đoàn kết yêu nước của các thành 
viên và toàn dân, để:  

Đẩy mạnh phong trào thi đua học 
tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, gắn với phong trào cuộc vận động 
toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 
văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc. Cán bộ phải 
thực sự nói và làm đi đôi với nhau. Lấy 
việc làm là gương sáng cho quần chúng 
noi theo.  

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 
dục, vận động nhân dân hiểu biết đúng 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ 
thực sự là công bộc của nhân dân, cán bộ 
phải là người có tâm, có tài, biết tôn trọng 
và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đất 
nước. Xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 
vì hạnh phúc nhân dân.  

Đẩy mạnh phong trào lao động 
sáng tạo, ứng dụng, phát minh khoa học 
công nghệ, thi đua làm giàu hợp pháp, 
giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp nhau xóa 
đói, giảm nghèo, hỗ trợ người có công với 
nước. Sâu sát cơ sở, lắng nghe, phát 
hiện sớm nhân tố tích cực và những "mâu 
thuẫn" phát sinh để giúp Đảng, Nhà nước 
sớm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách, pháp luật phù hợp. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên làm tốt công tác giám sát, tư 
vấn, phản biện thực hiện cải cách hành 
chính có hiệu quả. Thực hiện tốt Quy chế 
dân chủ cơ sở với phương châm: dân 
biết, dân bàn, dân kiểm tra. Là cầu nối 
giúp Đảng, Nhà nước trong việc công khai 
minh bạch các vấn đề liên quan để phòng 
chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. 
Đó là cơ sở tốt nhất để phòng chống mọi 
âm mưu của lực lượng thù địch chống 
phá nước ta.  

Yêu cầu mới đòi hỏi đoàn kết ở tầm 
cao mới để tạo nên sức mạnh trí - lực mới 
trong toàn dân, thực hiện thắng lợi vẻ 
vang công cuộc đổi mới của Đảng, vì mục 
tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, hạnh phúc cho nhân dân. 

Hồ Minh Đức / http://baotintuc.vn 
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ho đến nay Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã trở thành tên 
chung cho nhiều hình thức tổ 

chức được thành lập trong những giai 
đoạn khác nhau của lịch sử 85 năm Mặt 
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong 
tiến trình đó, từ công cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng 
đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn 

là trung tâm gìn giữ và xây dựng khối đại 
đoàn kết, là chỗ dựa vững chắc của 
Đảng, Nhà nước, động viên nhân dân xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc. 

  

 
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi bà con các 

dân tộc Tuyên Quang (Ảnh: Hoàng Long) 

 
Ngay từ khi Đảng ta mới ra đời, 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã 
được thành lập ngày 18/11/1930, cho 

đến năm 1941 bắt đầu hình thành một 
Mặt trận mới đó là Mặt trận Việt Minh. 
Mặt trận Việt Minh là hình thức tổ chức 
và quy tụ lực lượng giai cấp nông dân, 
công nhân, trí thức và tất cả mọi người 
Việt Nam yêu nước, từ đó đã tạo nên sức 
mạnh đại đoàn kết, làm nên thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám. 

Sau năm 1954, đế quốc Mỹ và bè 
lũ tay sai phá hoại Hiệp định Giơnevơ 

chiếm đóng miền Nam, chia cắt lâu dài 
nước ta. Cách mạng Việt Nam lúc này có 
hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách 
mạng XHCN ở miền Bắc và hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, 
thực hiện thống nhất nước nhà. 

Trong bối cảnh đó, ngày 10/9/1955 
Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp 
tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua 
Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng 
dân tộc, dân chủ và hoà bình trong cả 
nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và 
bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ngôi 
nhà chung của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc nhưng hiện nay vẫn bản chất đó, 
vẫn tinh thần đó, vẫn lực lượng đó khối 
đại đoàn kết ngày càng được tổ chức 
rộng rãi hơn và sâu sắc hơn để Mặt trận 
làm nhiệm vụ khó khăn hơn trước. Đó là 
giành chính quyền đã khó, giữ chính 
quyền và xây dựng một chính quyền vì 
nhân dân, của nhân dân, xây dựng một 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh 
lại càng khó hơn.  

Với quan điểm như vậy, những 
người làm Mặt trận luôn đề cao việc phải 
làm tốt vấn đề tập hợp, đoàn kết mọi lực 
lượng nhân dân để xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Mặt trận không chỉ là ngôi nhà 

chung của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, mà còn là đại diện, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho nhân dân khi trực 
tiếp tham gia “sân chơi” chính trị lớn của 
đất nước thông qua vai trò giám sát và 
phản biện.  

Còn nhớ, tại Đại hội Đại biểu toàn 
quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 
VIII, phát biểu trước hơn 1000 đại biểu, 
 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 

C 



Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Mặt 
trận Tổ quốc là hình ảnh sinh động của 
khối Đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần 
phát huy dân chủ, thân ái trao đổi bàn 
bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, 
thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, 
định kiến về quá khứ, thành phần giai 
cấp, chấp nhận những điểm khác nhau 
không trái với lợi ích chung của dân tộc; 
làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là 
trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực 
lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói 
lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, 
đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Có thể nói, ý nghĩa thống nhất, hội 

tụ ý chí toàn dân tộc của người Việt Nam 
đã hình thành từ xa xưa, từ thuở các Vua 
Hùng dựng nước, xuyên suốt không gian 
mênh mông, thời gian đằng đẵng ngàn 
năm cho đến hôm nay. Hòn Đá Thề trên 
núi Nghĩa Lĩnh giữa đất Phong Châu thời 
các Vua Hùng là biểu tượng nhắc nhở 
muôn dân gạt bỏ mọi khác biệt cho đến 
Đại hội Quốc dân đồng bào dưới mái đình 
Hồng Thái, Tuyên Quang thời Mặt trận 
Việt Minh… đó là những biểu tượng 
xuyên suốt của khối đoàn kết đồng lòng 
muôn người như một. Và thời điểm nào 
cũng vậy, một khi ý thức dân tộc được 
khơi nguồn, tinh thần yêu nước được 
khơi mạch qua tổ chức Mặt trận thì ý 
thức và tinh thần đó hòa chung chảy 
theo một hướng, tạo nên sức mạnh vượt 
qua mọi lực cản. 

Theo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân- 
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW 

MTTQ Việt Nam một lo lắng hiện nay là 
những người trong bộ máy chính quyền 
chưa thật sự lắng nghe ý kiến người dân, 
từ vấn đề quy hoạch, môi trường, vấn đề 
chính sách cũng như các lĩnh vực khác… 

“Trong ngắn hạn chính quyền là 
người nắm trong tay quyền lực, nhưng 
chúng ta không bao giờ quên rằng chính 
quyền nằm trong tay người dân. Nếu 
trong ngắn hạn một bộ phận có thể là 

bất chấp ý kiến nhân dân, có thể làm 
theo ý của mình nhưng dài hạn ý kiến 
người dân là quyết định cuối cùng, lúc đó 
chúng ta là người gánh chịu hậu quả” - 
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn 
mạnh.  

Vì vậy, việc lắng nghe ý kiến nhân 
dân, nói cho nhân dân hiểu được xem là 
“sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hệ thống Mặt trận 
trong những năm gần đây và cũng là đòi 
hỏi, yêu cầu thúc giục người Mặt trận cần 
phải nỗ lực đổi mới phương pháp, đổi 
mới mình để làm tròn trách nhiệm với 
nhân dân.  

Để tiếp tục thực hiện sứ mệnh đại 
đoàn kết, nhân lên sức mạnh đại đoàn 
kết, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho 
rằng, thời điểm hiện nay, bên cạnh việc 
hàng quý Mặt trận tổ chức thu nhận ý 
kiến của người dân phản ánh chính 
quyền các cấp 6 tháng 1 lần có báo cáo 
trước Quốc hội và Chính phủ về tâm tư 
nguyện vọng của người dân và các ý kiến 
của người dân, sắp tới Mặt trận còn chăm 
lo tạo ra các phong trào cách mạng ở 
từng khu vực địa bàn phù hợp với khả 
năng và điều kiện của nhân dân để người 
dân thấy Mặt trận nghe dân, cùng nhân 
dân làm những điều có ích cho đất nước 
và cho chính nhân dân. 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ tổ 
chức trọng thể kỷ niệm 85 năm ngày 
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015). 
Những thành tựu đạt được trong tiến 
trình lịch sử 60 năm Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam sẽ là những điểm nhấn tươi 

sáng trong trang  sử vàng son của Mặt 
trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tiếp 
tục viết nên những trang sử mới.  
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Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong 

những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu 

nước, thương dân, nêu cao tinh thần đại đoàn 

kết vì lợi ích tối cao của dân tộc. 

 

 
Bác Hồ, cụ Huỳnh Thúc Kháng trong 
Chính phủ đầu tiên nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. 
 

Cụ Huỳnh sinh ngày 1-1-1876 trong 

một gia đình nho học ở Thăng Bình, Tiên 

Cảnh, Tiên Phước tỉnh Quảng Nam – một địa 

phương có truyền thống yêu nước và hiếu 

học. Năm 1900, Cụ đỗ đầu kỳ thi Hương và 

đến năm 1904 lại đỗ đầu kỳ thi Hội. Học giỏi, 

đỗ cao, sớm nổi tiếng, nhưng cụ Huỳnh 

không ra làm quan, bởi lẽ, theo Cụ bộc bạch: 

nước đã mất,  triều đình đã một bề khuất phục 

giặc ngoại xâm. 

Trong không khí sôi động của các 

phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân 

dân chống ách thống trị và áp bức của thực 

dân phong kiến, Cụ Huỳnh đã gặp những 

người bạn đồng chí hướng như: Phan Bội 

Châu, Trần Quý Cáp và bộ ba đó trở thành 

linh hồn của phong trào yêu nước sôi nổi; 

thắm đượm tư tưởng duy tân và đỉnh cao là 

phong trào chống thuế của nông dân nghèo ở 

các tỉnh miền Trung. Lo sợ trước sức mạnh 

của quần chúng nông dân, thực dân Pháp đã 

thẳng tay đàn áp, hành hình Trần Quý Cáp, 

đẩy Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng ra 

Côn Đảo. Mười ba năm sau (1908 – 1921), 

Cụ Huỳnh mới được trở về đất liền. 

Năm 1925, lịch sử đất nước chứng 

kiến những biến động quan trọng. Một trong 

những biến động đó là Nguyễn Ái Quốc xuất 

hiện ở Quảng Châu và thành lập Việt Nam 

thanh niên cách mạng đồng chí Hội, tổ chức 

tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 

nay. 

Vào thời điểm đầy thử thách đó, Cụ 

Huỳnh bước vào chính trường với hy vọng 

bằng những hoạt động công khai trong khuôn 

khổ luật pháp của chế độ thuộc địa, mưu 

giành quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân 

dân. Cụ đã tham gia vào cuộc vận động bầu 

Viện Dân biểu Trung Kỳ, sau đó đắc cử và 

được bầu làm Viện trưởng. Nhưng sau khi 

các thỉnh cầu của Cụ đưa ra nhằm sửa đổi một 

số điều luật giảm thuế rượu, thuế muối, phổ 

cập chữ quốc ngữ v.v… bị chính quyền thực 

dân thẳng thừng bác bỏ, Cụ Huỳnh Thúc 

Kháng đã tranh luận gay gắt với khâm sứ 

Trung Kỳ, rồi tuyên bố từ chức. 

Rời bỏ chính trường, Huỳnh Thúc 

Kháng tập hợp những người tiến bộ thành lập 

tờ báo “Tiếng Dân”, xuất bản tại Huế làm 

diễn đàn nhằm tiếp tục đấu tranh đòi quyền 

dân chủ báo chí. 

Huỳnh Thúc Kháng là nhà hoạt động 

chính trị đầy nhiệt huyết. Vì vậy, khi Cách 

mạng tháng Tám thành công, mặc dù tuổi đã 

cao, nhưng sau khi được biết Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, Cụ Huỳnh đã 

ra Thủ đô theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với ý định “chỉ muốn ra gặp Cụ Hồ để 

bày tỏ một vài ý kiến”, nhưng chỉ sau cuộc 

gặp mặt đầu tiên, Cụ Huỳnh đã hoàn toàn bị 

thuyết phục, ở lại cộng tác với Nhà nước 

Cách mạng không chỉ vì uy tín cá nhân Chủ 

tịch Hồ Chí Minh mà hơn thế là tin vào 

đường lối chính trị vì đại nghĩa dân tộc của 

Đảng cộng sản Đông Dương mà Người là 

lãnh tụ. Cách mạng tháng Tám thành công, 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời 

đứng trước những thách thức vô cùng to lớn: 

thù trong, giặc ngoài. Tình hình “ngàn cân 

treo sợi tóc”. Trong bối cảnh đó, với nhiệt 

huyết của một chí sĩ yêu nước, cụ Huỳnh đã 

nhận lời mời của Hồ Chủ tịch tham gia chính 

quyền cách mạng. Bằng uy tín lớn của mình, 

cụ Huỳnh đã góp phần đắc lực vào sự nghiệp 



đại đoàn kết dân tộc, đập tan âm mưu chia rẽ 

của các thế lực thù địch. 

Buổi ra mắt Quốc hội và nhận trọng 

trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ liên 

hiệp kháng chiến, Bác Hồ đã trân trọng giới 

thiệu cụ Huỳnh Thúc Kháng là “một người 

đạo đức, danh tiếng mà toàn thể quốc dân ai 

cũng biết”. 

Để mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết 

dân tộc “đoàn kết tất cả các đảng phái yêu 

nước và đồng bào yêu nước vô đảng phái, 

không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng 

chính trị, chủng tộc” nhằm tăng cường lực 

lượng bảo vệ thành quả cách mạng, Hội Liên 

hiệp Quốc dân được thành lập, Cụ Huỳnh 

Thúc Kháng, một trong những sáng lập viên 

được bầu làm Hội trưởng. 

Tháng 6-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

qua thăm nước Pháp. Người đã đặt niềm tin 

tuyệt đối vào cụ Huỳnh khi trao chức Quyền 

Chủ tịch nước cho Cụ với lời căn dặn: “Dĩ bất 

biến, ứng vạn biến”. 

Dù tuổi cao sức yếu, nhưng Quyền 

Chủ tịch nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản đã mang hết nhiệt tâm tranh đấu để 

giữ vững chủ quyền, độc lập dân tộc trước 

ngoại bang và ổn định chính trị của đất nước, 

góp phần ngăn chặn và đập tan âm mưu khiêu 

khích, phá hoại của các thế lực phản động, mà 

vụ án Ôn Như Hầu là một điển hình. 

Ngỏ lời cảm ơn cụ Quyền Chủ tịch 

nước gánh vác công việc khi mình đi vắng, 

Hồ Chủ tịch phát biểu: “Trong khi tôi đi 

vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ 

Huỳnh – Quyền Chủ tịch, sự chăm sóc của 

Quốc hội, sự ra sức gánh vác của Chính phủ, 

sự đồng tâm hiệp lực của quốc dân mà giải 

quyết được nhiều việc khó khăn, công việc 

kiến thiết cũng tiến bộ”. 

Tháng 11-1946, nguy cơ chiến tranh 

đang đến gần, tăng cường củng cố khối đại 

đoàn kết dân tộc, làm trong sạch bộ máy 

chính quyền và Mặt trận dân tộc thống nhất 

lúc này trở thành vấn đề hết sức cấp thiết. 

Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ hai diễn ra 

từ 28-12 đến 9-11-1946 đã thảo luận và thông 

qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa cũng như những chủ 

trương cấp bách để chuẩn bị kháng chiến. 

Quốc hội đã biểu thị sự triệt để tín nhiệm đối 

với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ mới 

do Người thành lập. Cụ Huỳnh lấy lý do vì 

tuổi cao sức yếu nên đã cố từ chối, nhưng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy đại nghĩa mà 

thuyết phục, nên cụ đã gắng ở lại trong Chính 

phủ mới. 

Năm 1947, thay mặt Chính phủ Trung 

ương và Mặt trận Liên Việt, Cụ Huỳnh đi 

kinh lý miền Trung, thăm hỏi đồng bào, kiểm 

tra việc chính quyền các địa phương chuẩn bị 

cho việc sẵn sàng “toàn dân kháng chiến”, 

toàn quốc kháng chiến”. Trên đường công 

tác, Cụ Huỳnh lâm bệnh nặng và mất ở 

Quảng Ngãi ngày 21-4-1947, hưởng thọ 71 

tuổi. Cả nước đau buồn để tang Cụ giữa lúc 

kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ác liệt. 

Đánh giá về cụ Huỳnh, trong thư gửi đồng 

bào, Hồ Chủ tịch viết: “Cụ Huỳnh là một 

người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo 

đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà  trước đây 

Cụ bị thực dân làm tội, đẩy ra Côn Đảo, mười 

mấy năm trường, gian nan cực khổ. Nhưng 

lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của Cụ 

Huỳnh chẳng những không sờn mà lại thêm 

kiên quyết. Cụ Huỳnh là người mà giàu sang 

không làm xiêu lòng, nghèo khổ không nản 

chí, oai vũ không làm sờn gan. 

Cả đời Cụ Huỳnh không màng danh vị, 

không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, 

không thèm làm quan. Cả đời Cụ Huỳnh chỉ 

phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc 

lập…”.  

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV MTTQ 

Việt Nam, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã phát biểu: 

“… Chúng ta tưởng nhớ các vị và các đồng chí 
từng cộng tác mật thiết bên cạnh Bác Hồ, tiếp 

thu và thể hiện sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết 
của Người, cống hiến vào sự nghiệp vẻ vang 

của Mặt trận Dân tộc thống nhất, để lại những 
hình ảnh đẹp, những kinh nghiệm quý báu về tổ 

chức và công tác Mặt trận. Đó là các vị và các 

đồng chí: Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, 
Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, 

Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Trần 
Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Xuân Thủy, Huỳnh 

Tấn Phát, Phan Anh, Trần Đăng Khoa, Trịnh 

Đình Thảo, Nguyễn Hữu Thọ, Phùng Văn Cung, 
Bồ Xuân Luật và nhiều vị khác….  
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Với tư duy khoa học, đại chúng và 
hiện đại, Bác Hồ từ khi ra đi tìm đường 
cứu nước đã sớm thấy vai trò rất to lớn 
của Mặt trận. Lời dạy của Bác, nay đã 
trên nửa thế kỷ, nhưng vượt thời gian, 
không gian, đến nay vẫn còn nguyên giá 
trị. Chúng ta hãy chăm chú lắng nghe và 
thực hiện lời dạy của Người, để góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng lần thứ XI.  
         Về quan hệ giữa Đảng với Mặt trận, 
Bác nói: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận 
thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà 
phải tỏ ra là một bộ phận trung thành 
nhất, hoạt động nhất và chân thật nhất. 
Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng 
ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận 

chính sách đúng đắn và năng lực lãnh 
đạo của Đảng, thì Đảng mới dành được 
địa vị lãnh đạo”. 

Về cương lĩnh của Mặt trận, Bác 
nói: “Ai cũng phải thừa nhận rằng: 
Cương lĩnh Mặt trận rất vững chắc, rất 
rộng rãi và thiết thực”. 

Thiết thực, vì nó hoàn toàn phù 
hợp với nguyện vọng thiết tha của toàn 
thể đồng bào từ Bắc đến Nam. Trừ một 
nhóm rất nhỏ đã bán lương tâm cho đế 
quốc Mỹ, người Việt Nam ai chẳng muốn 
thống nhất nước nhà và thống nhất theo 
phương pháp hoà bình. Cho nên nếu tất 
cả mọi người trong Mặt trận đều ra sức 
tuyên truyền, giải thích cho nhân dân đều 

hiểu thì tuyệt đại đa số nhân dân ta sẽ 
hoan nghênh và ủng hộ cương lĩnh của 
Mặt trận. 

Rộng rãi, vì cương lĩnh đã nói 
rằng: Mặt trận sẵn sàng hoan nghênh tất 
cả những người thật thà phản đối âm 
mưu của Mỹ Diệm chia cắt đất nước, thật 
thà tán thành thống nhất nước nhà. Mặt 
trận sẵn sàng đoàn kết tất cả những 
người yêu nước, không phân biệt xu 
hướng chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo… 
Như vậy là Mặt trận sẽ bao gồm những 
người hiện nay tỏ ra thành tâm thành ý 
phụng sự Tổ quốc, dù trước đây họ đã 
theo phe phái nào. 

Vững chắc, vì Mặt trận dựa trên 
nền tảng đại đa số nhân dân trong nước 
là đồng bào công nhân và đồng bào nông 
dân, đồng thời chú trọng đến tất cả các 
tầng lớp xã hội trong nước ta, không bỏ 
sót một ai. 

Trong nước, Mặt trận được đại đa 
số nhân dân ta ủng hộ, trên thế giới Mặt 
trận sẽ được ủng hộ của nhân dân yêu 
chuộng hoà bình. Sự thiết thực, rộng rãi, 
vững chắc ấy làm cho tiền đồ của Mặt 
trận rất vẻ vang… Chúng ta có thể tin 
chắc rằng: Với sự cố gắng của mọi người 
và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận Tổ 
quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là 
giúp xây dựng một nước Việt Nam hoà 
bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu 
mạnh. 

Về chính sách Mặt trận Dân tộc 
thống nhất, Bác nói: “Chắc mọi người đã 
thấy rõ, Chính sách Mặt trận Dân tộc 
thống nhất của Đảng ta đã đưa lại những 
thắng lợi to lớn: Đoàn kết trong Mặt trận 
Việt Minh, nhân dân ta đã làm cách mạng 
tháng Tám thành công, lập nên nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân 
dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại 
hoà bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải 
phóng Miền Bắc. 



Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, nhân dân ta đã giành được thắng 
lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 
Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc 
thống nhất là xây dựng một nước Việt 
Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh… Đồng bào kinh hay 
Thổ, Mường hay Mán, Gia rai hay Ê đê, 
Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu 
số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều 
là anh em ruột thịt. Chúng ta sống, chết 
có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói 
giúp nhau… 

Giang sơn và chính phủ là giang 
sơn và Chính phủ chung của chúng ta. 
Vậy nên tất cả dân tộc của chúng ta đoàn 
kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để 
ủng hộ Chính phủ ta. 

Chúng ta phải thương yêu nhau, 
phải kính trọng nhau để mưu toan hạnh 
phúc chung của chúng ta và con cháu 
chúng ta. 

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, 
nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không 
bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp 
chung lực lượng để giữ vững quyền tự 
do, độc lập của chúng ta…” 

“... Tôi khuyên đồng bào đoàn kết 
chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng 
có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài 
đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy 
chục triệu người cũng có người thế này 
thế khác, nhưng thế này hay thế khác 
đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải 
khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng là 
con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều 
lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc 
lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà 
cảm hoá họ. Có như thế mới thành đoàn 
kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc 
chắn sẽ vẻ vang…” 

“Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng 
bào lương và đồng bào tôn giáo, cùng 
nhau xây dựng đời sống hoà thuận ấm 
no, xây dựng Tổ quốc. Phải chấp hành 
đúng chính sách tôn trọng tự do tín 
ngưỡng đối với tất cả các tôn giáo. 

… nguyện vọng của đồng bào giáo 
dân là: “Phần xác no ấm, phần hồn thong 
dong” 

Muốn được như thế thì phải ra sức 
củng cố hợp tác xã sản xuất, tăng thu 
nhập cho xã viên. Đồng thời phải bảo 
đảm tín ngưỡng tự do. Nhưng hoạt động 
tôn giáo không được cản trở sản xuất 
của nhân dân, không được trái với chính 
sách và pháp luật của Nhà nước”. 
Muốn làm tốt những việc nói trên, cán bộ 
và đảng viên: 
- Phải thông suốt và thực hiện đúng 
chính sách của Đảng và Chính phủ, đồng 
thời phải giải thích cho mọi người hiểu 
thật thấu và làm cho đúng. 
- Phải đi đường lối quần chúng, không 
được quan liêu, mệnh lệnh và gò ép 
nhân dân. Nhiệm vụ của chính quyền dân 
chủ là phục vụ nhân dân, tổ chức, giáo 
dục, động viên nhân dân xây dựng cuộc 
sống mới. Chúng ta phải thật sự dân chủ 
với nhân dân và chuyên chính với bọn 
phản cách mạng, bọn phá hoại lợi ích 
của nhân dân. 
- Phải thành thật lắng nghe ý kiến của 
người ngoài Đảng. Cán bộ và Đảng viên 
không được tự cao, tự đại, cho mình là 
tài giỏi hơn mọi người, trái lại phải học 
hỏi điều hay, điều tốt của mọi người. 
Cán bộ làm tốt công tác Mặt trận phải 
tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy 
lãnh đạo công tác Mặt trận, phổ biến và 
thực hiện chính sách của Đảng về Mặt 
trận, làm việc phải kiên nhẫn, phải tha 
thiết với công tác Mặt trận”. 

“… Chính sách Mặt trận là một 
Chính sách quan trọng trong toàn bộ 
công tác cách mạng. Các cán bộ và đảng 
viên ta cần nắm vững và chấp hành đúng 
Nghị quyết Bộ Chính trị về vấn đề Mặt 
trận Dân tộc thống nhất. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân cũng như trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thống 
nhất vẫn là một trong những lực lượng to 
lớn của cách mạng Việt Nam”²  

Thái Nhựt / http://mattran.org.vn 
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Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 
Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh, Báo Nhân dân phối hợp tổ 
chức Hội thảo khoa học - thực tiễn 
“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa 
trong thời kỳ đổi mới đất nước, hội 
nhập quốc tế”. 

 

Đồng chí Vũ Trọng Kim phát biểu 
khai mạc hội thảo 

 

Chủ trì buổi hội thảo có các 
đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng 
thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam; Lâm Phương Thanh, Phó trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc 
Lúy, Phó giám đốc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Quốc 
Khánh, Phó tổng biên tập Báo Nhân 
dân; các đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự hội 
thảo còn có đại diện các ban, bộ, 

ngành Trung ương; đông đảo các nhà 
nghiên cứu, nhà quản lý, nhà khoa 
học… 

Phát biểu khai mạc hội thảo, 
đồng chí Vũ Trọng Kim khẳng định: 85 
năm qua, cùng với sự phát triển của 
cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc 
thống nhất (DTTN) Việt Nam đã xây 
dựng nên những truyền thống cách 
mạng vẻ vang gắn liền với lịch sử 
quang vinh của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, của dân tộc Việt Nam. Từ sau 
ngày thống nhất đất nước, nhất là sau 
30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 
MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền 
thống cách mạng vẻ vang của các tổ 
chức Mặt trận trước đây, rút ra những 
bài học lịch sử để củng cố, mở rộng, 
tổ chức và đổi mới phương thức hoạt 
động, qua đó góp phần quan trọng 
vào thành tựu chung của cách mạng 
Vệt Nam. Vị trí vai trò của Mặt trận 
ngày càng được khẳng định trong hệ 
thống chính trị và đời sống xã hội ta 
hiện nay. 

 

 

Các đại biểu dự hội thảo. 



Phó chủ tịch - Tổng thư ký Vũ 
Trọng Kim cho biết, việc tổ chức hội 
thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn 
lại truyền thống lịch sử vẻ vang của 
Mặt trận DTTN Việt Nam; chỉ rõ bài 
học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt 
động của Mặt trận DTTN Việt Nam; đề 
xuất giải pháp trong hoạch định, thực 
hiện các chủ trương, đường lối, cơ 
chế, chính sách để tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy 
vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình 
hình mới. Hội thảo khoa học góp phần 
giáo dục lịch sử, truyền thống yêu 
nước và cách mạng của dân tộc, phát 
huy truyền thống vẻ vang của MTTQ 
Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc và sự đổi mới của 
MTTQ Việt Nam trong các giai đoạn 
lịch sử. Cùng với đó, cung cấp thông 
tin, tư liệu khoa học phục vụ công tác 
nghiên cứu, đào tạo, hoạt động thực 
tiễn và tuyên truyền của hệ thống 
chính trị về xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam. 

 

 

 

Tại buổi hội thảo, các đại biểu 
đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam; các nhà khoa 
học, chuyên gia nghiên cứu; đại diện 
một số tôn giáo, dân tộc, trí thức, đại 

diện các tổ chức thành viên đã trình 
bày tham luận chỉ rõ nhiều nội dung 
phong phú, sâu sắc tập trung vào một 
số nội dung chủ yếu như: Tư tưởng 
Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của 
Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và 
xây dựng Mặt trận DTTN trong các 
giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt 
Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về 
phát huy vị trí, vai trò của MTTQ Việt 
Nam hiện nay. 

Bên cạnh đó, bằng những 
nghiên cứu công phu từ thực tiễn quá 
trình cách mạng việt Nam, một số đại 
biểu cũng đã dành thời gian phân tích 
thấu đáo sự ra đời, quá trình phát 
triển, vị trí, vai trò và những đóng góp 
tích cực của Mặt trận DTTN Việt Nam 
đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam 
trong 85 năm qua; những bài học lịch 
sử, kinh nghiệm thực tiễn trong quá 
trình hình thành, phát triển của Mặt 
trận DTTN Việt Nam. Đồng thời đề cập 
những vấn đề lý luận và thực tiễn 
đang đặt ra trong việc hoạch định và 
thực hiện đường lối chủ trương, chính 
sách nhằm tăng cường khối đại đoàn 
kết dân tộc và MTTQ Việt Nam hiện 
nay; đề xuất các giải pháp để nâng 
cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam 
trong tình hình mới...  

Hội thảo là một trong những 
hoạt động thiết thực chào mừng kỷ 
niệm 85 năm Ngày truyền thống 
MTTQ Việt Nam (18-11-1930/18-11-
2015). 

Tin, ảnh: NGUYÊN THẮNG  

Báo Quân đội nhân dân 

 

 



 
 

Trong lịch sử Việt Nam, từ 1930 
đến nay, không có thời kỳ nào vắng 
bóng tổ chức Mặt trận. Lịch sử cách 
mạng Việt Nam đã khẳng định Mặt 
trận dân tộc thống nhất Việt Nam là 
vũ khí chính trị không thể thiếu để 
nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng 
hợp của mình trong cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, giành độc lập tự 
do và xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc. 

 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

 
Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên 
do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là 
phong trào Xô viết Nghệ tĩnh đang 
diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả 
nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường 
vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành 
lập Hội phản đế đồng minh- hình thức 
tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc 
thống nhất Việt Nam.  

Hội phản đế đồng minh ra đời 
đã tạo ra một cao trào phản đế mạnh 
mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng trong 
các tầng lớp quần chúng, đánh dấu sự 

trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo 
thực tiễn của Đảng ta trong quá trình 
tổ chức xây dựng Mặt trận dân tộc 
thống nhất. Đó là kết quả của quá 
trình chuẩn bị công phu suốt trong 
một thập kỷ.  

Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý 
luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc, 
gắn phong trào yêu nước Việt Nam với 
phong trào công nhân quốc tế, đưa 
nhân dân Việt Nam đi theo con đường 
mà chính Người đã trải qua từ chủ 
nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - 
Lê nin, kết hợp độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Theo suốt chiều dài lịch sử cách 
mạng của đất nước, ở mỗi giai đoạn, 
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 
có những hình thức, tên gọi, tổ chức 
cụ thể khác nhau như: Hội phản đế 
đồng minh, Mặt trận dân chủ Đông 
Dương, Mặt trận Phản đế Đông 
Dương, Mặt trận thống nhất chống 
phát xít, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận 
Liên Việt, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực 
lượng dân tộc, dân chủ, hoà bình Việt 
Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
ngày nay...  

Nhưng Mặt trận luôn là một 
trong những lực lượng to lớn của cách 
mạng Việt Nam, luôn là nơi khơi dậy 
truyền thống đoàn kết quý báu của 
dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần 
yêu nước của mọi người Việt Nam. 

Lịch sử huy hoàng của cách 
mạng Việt Nam đã chứng minh, chính 
nhờ có đoàn kết, đại đoàn kết mà đất 



nước ta, dân tộc ta mới có thành 
công, đại thành công. Trải qua nhiều 
năm dưới ách nô lệ của thực dân, nhờ 
tình đoàn kết, nhờ tình yêu nước, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng mà đất nước và 
nhân dân ta đã kháng chiến thành 
công, lập nên chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu; lập nên chiến thắng lịch 
sử 30/4/1975, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước để cùng nhau 
góp công, xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc cho nhân dân. 

Từ khi đất nước thống nhất, 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên đã có 
nhiều đổi mới về cả nội dung, phương 
thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, 
góp phần tích cực vào việc thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của 
đất nước. 

Các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua do trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên phát động như: cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc 
vận động “Ngày vì người nghèo”,… đã 
thực sự có sức lan tỏa và mang lại 
hiệu quả thiết thực, tập hợp sức mạnh 
của mỗi cá nhân, từng gia đình trong 
sinh hoạt cộng đồng, từ đó vun đắp 
tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con 
nhân dân, cùng nhau góp trí, góp 
công, góp sức, giúp đỡ nhau phát 
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ 
gìn bản sắc dân tộc,… 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 
góp phần không nhỏ trong công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
đạt nhiều kết quả tích cực với chất 
lượng tốt hơn. Vị thế, vai trò của các 
đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ 

chức thành viên khác của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam ngày càng được nâng 
cao, thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của các  tầng lớp 
nhân dân. 

Bên cạnh đó, các hoạt động đối 
ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên 
ngày càng linh hoạt, đa dạng, có trọng 
tâm, trọng điểm, giữ vững chủ quyền 
quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển 
tình đoàn kết hữu nghị với các nước 
trên thế giới. 

85 năm qua, kế tục sự nghiệp vẻ 
vang của các hình thức tổ chức mặt 
trận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 
nay là cơ sở chính trị của chính quyền 
nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện 
vọng của khối đại đoàn kết toàn dân; 
nơi tập hợp và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, đoàn kết động viên 
nhân dân cùng nhau khắc phục mọi 
khó khăn gian khổ, phấn đấu vươn lên 
giành những thành tựu to lớn về kinh 
tế, xã hội, nâng cao vị thế, hình ảnh 
của dân tộc Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Ngày nay, khi cả nước chung tay 
vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã 
hội thì tinh thần đại đoàn kết lại tiếp 
tục được phát huy, là nhân tố quyết 
định đến mọi thành công, trong đó 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục 
thể hiện là nơi tập hợp phát huy sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc.   

 

Trung tâm Thông tin Tư liệu/TTXVN 

 
 

 
 

 



Mặt trận Tổ quốc với phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong 

cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư" 
 

Xác định công tác dân vận, nhất là 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm 
vụ chính trong hoạt động công tác Mặt trận, 
đặc biệt là trong công tác triển khai thực hiện 
các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
do Mặt trận phát động mà trọng tâm là cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”, là cuộc vận 
động xương sống, xuyên suốt trong hoạt 
động công tác Mặt trận được phát động gần 
20 năm qua. 
 

 
Nhân dân tham gia làm đường giao thông 
nông thôn 
 

Với 05 nội dung cơ bản của cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua 
 “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015 đã 
được MTTQ cơ sở và Ban Công tác Mặt trận 
ở khu dân cư triển khai thực hiện đạt hiệu 
quả. Qua phong trào “Dân vận khéo” đã xuất 
hiện những điển hình như: thôn 4 - xã Nghị 
Đức - Tánh Linh (nhận Bằng khen của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về thành tích xuất 
sắc trong công tác đảm bảo vệ sinh mô 
trường ở khu dân cư), thôn 1 - xã Thuận 
Minh - huyện Hàm Thuận Bắc (nhận Huân 
chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước 
về thành tích xuất sắc trong triển khai thực 
hiện xây dựng thôn văn hóa), bà Lê Thị 
Mạnh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu 
phố Lương Nam - Lương Sơn - huyện Bắc 
Bình, ông Phan Quốc Minh - Trưởng Ban 
Công tác Mặt trận khu phố Thanh Giang 2 - 
thị trấn Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong 

(nhận Bằng khen của Mặt trận Trung ương 
về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”).  Gần đây, đã xuất hiện 
nhiều cá nhân là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam cấp xã đang được Mặt trận Trung ương 
đề xuất khen thưởng tại Hội nghị biểu dương 
Chủ tịch MTTQ cấp xã tiêu biểu toàn quốc 
như: bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã Tam Thanh, huyện Phú 
Quý; bà Phạm Thị Kim - Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam phường Hàm Tiến, thành 
phố Phan Thiết; Ông Phạm Văn Á - Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ việt Nam thị trấn Đức Tài, 
huyện Đức Linh; bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Phú, 
huyện Hàm Thuận Bắc và nhiều điển hình 
khác trong việc hiến đất làm đường giao 
thông nông thôn... 

Trong cuộc vận động này, hàng năm 
hệ thống MTTQ trong tỉnh đã tham gia vận 
động trên 95% số hộ gia đình trong tỉnh đăng 
ký xây dựng gia đình văn hoá, có trên 85% 
số hộ được công nhận đạt gia đình văn hoá; 
tham gia vận động và phát động 14 xã, 
phường, thị trấn xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, đô thị 
văn minh (trong đó 08 xã được UBND tỉnh 
trao quyết định xã đạt chuẩn nông thôn 
mới). Động viên nhân dân chung tay, góp 
sức xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính 
đáng thông qua việc đoàn kết giúp đỡ cây, 
con giống, mượn vốn sản xuất, chăn nuôi, 
hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, 
tham gia giúp đỡ gia đình chính sách với 
tổng trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bên 
cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc cùng với các tổ 
chức thành viên và nhân dân tham gia giữ 
gìn an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào 
toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trong tình hình mới. Các cấp Mặt trận đã 
phối hợp với các ngành liên quan và các tổ 
chức thành viên vận động nhân dân tham gia 
“xây dựng xã, phường lành mạnh không có 
tội phạm và các tệ nạn xã hội”, xây dựng các 
mô hình “Khu dân cư phòng chống tội 
phạm”, mô hình “Ánh sáng an ninh”, mô hình 
“Tiếng kẻng an ninh”…; tổ chức nhiều đợt 
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 



quyền và nghĩa vụ công dân, sống và làm 
việc theo Hiến pháp và pháp luật; vận động 
hầu hết các hộ gia đình trong tỉnh đăng ký 
cam kết thực hiện mục tiêu 3 giảm về an 
toàn giao thông; tham gia cảm hoá giáo dục 
các đối tượng vi phạm pháp luật; động viên 
thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân 
sự; tuyên truyền, vận động nhân dân có 
nhận thức đúng đắn về âm mưu “diễn biến 
hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch. 

 

 
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu 
 

Song song với các phong trào trên, 
Mặt trận Tổ quốc đã tích cực động viên nhân 
dân tham gia thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Thông qua công tác dân vận hàng trăm km 
đường giao thông nông thôn, giao thông nội 
đồng, nhiều tuyến đường ánh sáng nông 
thôn đang nhân rộng; vận động nhân dân 
tích cực hưởng ứng xây dựng các công trình 
phúc lợi như: xây dựng Trường học, trạm xá, 
chợ, nhà làm việc thôn, nhà văn hóa thôn, 
cổng thôn văn hóa và các hoạt động bảo vệ 
môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác 
thải… được nhân dân triển khai xây dựng 
với tổng giá trị huy động trong nhân dân lên 
đến hàng trăm tỷ đồng, làm cho bộ mặt nông 
thôn ngày càng khởi sắc. Nét đặc biệt trong 
công tác dân vận khéo là việc tổ chức Ngày 
hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư 
hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập 
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, cả 
hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và địa 
bàn dân cư đã trực tiếp cùng với nhân dân 
tham gia tổ chức Lễ hội, trực tiếp tọa đàm 
việc xây dựng thôn, xóm văn minh, văn hóa 
và các hoạt động truyền thống giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc ở địa phương với hàng 
trăm ngàn hộ gia đình trong toàn tỉnh tham 
gia. Trong Ngày hội, tình làng, nghĩa xóm 
được thắt chặt thông qua việc tổ chức “Bữa 
cơm hội làng” đã tạo ra nét sinh hoạt văn 
hoá theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, 
góp phần củng cố tăng cường khối đoàn kết 
và tình làng nghĩa xóm ở thôn, khu phố. "Đây 
là lễ hội chỉ có hệ thống Mặt trận tổ chức mới 
thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia, vừa là dịp kỷ niệm ngày thành 
lập tổ chức Mặt trận và cũng là dịp để nhân 
dân thể hiện được tình làng, nghĩa xóm", 
ông Nguyễn Viết Triều - Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
cho biết. 

 

 
Đại hội của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
tỉnh Bình Thuận 
 

Có thể nói, công tác dân vận, đặc biệt 
là phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ 
thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có sức 
hút, sự lan tỏa nhất định trong xã hội, góp 
phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính 
trị trong toàn tỉnh. Với phương châm: Sát 
dân, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến và 
giải quyết những kiến nghị của dân, kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thông qua 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư”. MTTQ Việt 
Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của mình để nâng 
cao vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị, 
xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của các 
tầng lớp nhân dân. 

 Nguyễn Văn Trí / http://www.binhthuancpv.org.vn 

 

 

 

http://www.binhthuancpv.org.vn/


 
 
BT- Quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho các hộ 
nghèo, khó khăn có cuộc sống ổn định, vươn 
lên thoát nghèo. Đó là cách làm thiết thực mà 
UBMTTQ xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) đã áp 
dụng, đến nay nhiều hộ gia đình ở địa 
phương này đã có bước thay đổi đáng kể. 

 

Mái ấm bên căn nhà tình thương của gia đình 
anh Sơn Ngọc Nghĩa, thôn Tà Mon 

 
Chung tay chăm lo người nghèo: Theo ông Vũ 
Viết Chiến – Phó chủ tịch UBMTTQ xã Tân Lập 
cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tập 
trung huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác 
xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, khó 
khăn về nhà ở, giúp các gia đình vươn lên trong 
cuộc sống. UBMTTQ xã đã phối hợp cùng các 
đoàn thể thực hiện chương trình liên tịch nhằm 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều 
kiện vay vốn cho các gia đình khó khăn phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra tổ chức 
nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính 
sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn đến trường, tổ chức khám và phát 
thuốc miễn phí cho người dân ở địa phương.  

“UBMTTQ xã phối hợp Hội Nạn nhân 
chất độc da cam – Dioxin xã xây dựng căn nhà 
tình thương (trị giá 30 triệu đồng) cho hộ nghèo 
Võ Thị Thanh Tuyền, ở thôn Lập Đức. Mới đây 
UBMTTQ xã cũng vận động lực lượng Công an 
tỉnh hỗ trợ để xây dựng nhà tình thương cho anh 
Sơn Ngọc Nghĩa (44 tuổi), ở thôn Tà Mon. Căn 
nhà mới bàn giao cho gia đình anh Nghĩa có diện 
tích rộng 40m2, nền lát gạch bông, tường xây 
quét màu và mái lợp tôn kiên cố. Tổng giá trị 60 
triệu đồng do lực lượng công an tỉnh hỗ trợ 30 
triệu đồng, phần còn lại do gia đình, người thân 
và bà con hàng xóm đóng góp”, ông Chiến cho 
biết.  

Được biết, gia đình anh Sơn Ngọc Nghĩa 
là hộ đồng bào dân tộc thiểu số Khơ Me, thuộc 
diện hộ nghèo của xã Tân Lập. “Cuộc sống gia 
đình chỉ dựa vào nguồn thu nhập từ 150 trụ 

thanh long và công việc làm thuê của hai vợ 
chồng. Bản thân thường hay đau bệnh, phải 
chạy chữa tốn nhiều chi phí. Có căn nhà mới 
khang trang, gia đình tôi sớm vượt qua khó khăn 
để yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế gia đình. 
Niềm mơ ước bấy lâu nay đã trở thành sự thật”, 
anh Sơn Ngọc Nghĩa bày tỏ niềm vui.  
 
Vận động sức dân làm đường bê tông: Bên 
cạnh công tác chăm lo cho người nghèo, việc 
phát huy sức dân làm giao thông nông thôn cũng 
được UBMTTQ xã tập trung. Từ đầu năm đến 
nay, phong trào chung sức, chung lòng xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lập tiếp tục 
được đẩy mạnh. Địa phương đăng ký thực hiện 
thêm 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới: tiêu chí 
về Y tế, Văn hóa và An ninh trật tự.  
Qua công tác vận động phối hợp giữa UBMTTQ 
xã với các cấp ban ngành, đoàn thể, đến thời 
điểm này xã Tân Lập đã bê tông và kiên cố hóa 5 
tuyến đường giao thông nông thôn dẫn về 4 
thôn, với tổng chiều dài 2.670m, rộng từ 3 đến 
4m, tổng kinh phí hơn 4 tỷ 485 triệu đồng (trong 
đó nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ 451 triệu đồng). 
Hiện xã Tân Lập đang tập trung thi công tuyến 
đường giao thông bằng bê tông dẫn về thôn Tà 
Mon dài 700m, rộng 6m, (tổng kinh phí 868,7 
triệu đồng).  

“Có đường bê tông mới khang trang 
người dân rất vui, nó sẽ phục vụ lợi ích cho mỗi 
người dân, nhất là việc vận chuyển các hàng hóa 
như thanh long, phân bón, rơm rạ và các thứ 
khác được thuận lợi. Vì thế khi cán bộ Mặt trận 
đến vận động đóng góp tiền, ngày công, hay 
hiến đất gia đình tôi nhiệt tình ủng hộ. Bởi mình 
làm phục vụ lợi ích cho chính mình”, ông Lâm 
Hồng Điệp, thôn Tà Mon chia sẻ. 

“Để thực hiện được những tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới, ngoài sự hỗ trợ của Nhà 
nước, vai trò đóng góp của người dân là rất lớn, 
trong đó những người làm công tác Mặt trận đến 
từng hộ dân giải thích, vận động là quan trọng, 
bởi dân vận khéo, người dân sẽ hiểu và thấy 
quyền lợi và trách nhiệm của mình”, ông Chiến 
nói. 

Với một xã còn nhiều khó khăn như Tân 
Lập, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ban ngành 
đoàn thể, đặc biệt sự vào cuộc đầy quyết tâm 
của UBMTTQ xã đã giúp địa phương này có 
những thay đổi đáng kể. Đến nay số hộ nghèo 
giảm khá nhiều, đời sống người dân được nâng 
cao, thu nhập bình quân đầu người tăng, bộ mặt 
kinh tế nông thôn từng bước phát triển có nhiều 
khởi sắc.  

NGUYÊN CHÂN 
http://www.baobinhthuan.com.vn 


