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DANG CQNG SAN VI1T NAM
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HU'ONG DAN
Tuyên truyn k nim 90 nãm
Ngày thành Ip Mt trn Dan tc Thng nht Vit Nam-Ngày truyn thng
Mt trn To quc Vit Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Thirc hin Hithng dn s 155-FID/BTGTW ngày 15/10/2020 cüa Ban
Tuyên giáo Trung iiong ye tuyên truyên 19) nim 90 nám Ngày thành 41p Mt trn
Dan t5c Thông nhát Vit Nam-Ngày truyên thông Mt trn To quôc Vit Nam
(18/11/1930-18/11/2020), Ban Tuyên giáo Tinh üy hu&ng dan cong tác tuyên
truyên nhu sau:
I. MIJC DfCH, YEU CAU
- Tuyên truyn sâu rng, lam cho can b, dâng viên và các tang krp Nhân
dan nhn thcrc day dü, sâu sac ljch s1r hlnh thành, phát trién cüa Mt trn Dan tic
Thông nhât Vit Nam và truyên thông ye yang cüa Mt trn To quôc Vit Nam;
ton vinh và tn an cong lao, dóng gop to lan cüa Mt trn To quOc Vit Nam dôi
v&i s1r nghip each mng cüa Dãng vã dan tc, dc bit trong xây d%rng khôi
dai doan két toan dan tOe, thizc hiên thäng lrn su nghiêp dâu tranh giai phong
dan tc, thông nhât dat nithc, xây drng, phát triên, bão v vUng chäc To quOc
Vit Nam xã hi chü nghia.
- Thông qua các hot dng tuyén truy&n k nim gop phn cüng c& bi
dap niêm tin cüa Nhân dan doi vâi Dãng, Nba nuàc cUng nhr sr nghip dOi mai
dat nithc và hi nh.p quôc tê; cO vu Nhan dan no 1rc vuçlt qua khó khän, thách
thüc do dai djch Covid-19 và tai biên thiên nhiên gay ra, day mnh các phong
trào thi dua yêu ni.râc, tIch crc lao dng san xuât xây dmg qué hxang ngày càng
phát trién, quyét tam thirc hin thäng lçii Nghj quyêt Di hi dai biêu toàn quôc
lan thr XII cüa Dãng.
- Các hot dng tuyén truyn cn duçic t chirc hiu qua, thit thrc vài
nhiêu hInh thüc da dng, phong phñ, Co sue lan tOa sâu rng, to bâu không khI
phân kh&i, thi dua 1p thành tIch chào mung thành cong Dii hi dai biéu Dãng
b tinh Ian thu XVII, chào rnüng Di hi Thi dua yéu ntthc toàn quOc lan thi.'r X
và D?i hôi di biéu toàn quOc lan thu XIII cüa Dãng.
II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
1. Nhftng chng du&ng ljch si'r ye yang cUa Mt trn Dan tc Thng nht
Vit Nam qua các thai k' dâu tranh giâi phóng dan tc, thông nhât dat nithc, xay
dmg và báo v vftng chäc TO quOc Vit Nam xa hi chü nghia.
2. Vj trI, vai trô và dóng gop to ion cüa Mt trn To quôc Vit Nam trong
viêc dai din, báo v quyn và lçii Ich hqp pháp, chInh dáng cüa Nhân dan; tp
hçp, phát huy süc mnh dai doàn kt toàn dan tc; thirc hin dan chü, tang
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cumg ding thun xâ hi; giám sat, phán bin xã hi; du tranh phông, chng
tham nhüng, lang phi, tiêu crc; tham gia xây drng Bang, xây dmg h thông
chInh trj trong sch, vüng manh. Mt trn T quc các cp trong tinh tham gia
phát triên kinh tê - xa hi, quôc phông, an ninh a dja phxong.
3. Khng djnh sr lãnh do dung dan, sang to cüa Bang dôi vâi Mt trn
To quôc Vit Nam và các to chüc thành viên; kêt qua trong doi mãi ni dung,
phumg thrc, nâng cao hiu qua hot dng cüa Mt trn To quOc Vit Nam các
cap, dáp i'mg yéu câu trong giai don mai.
4. Ton vinh nhmg tp th, cá nhân có thành tIch xu.t s&c trong xây drng
khôi di doàn két toàn dan tc và các phong trào thi dua yéu nithc, các cuc 4n
dng do Mtt tr.n To quôc Vit Nam phát dng; cáchot dng tuyên truyên k
nim din ra & các cap, ngành, dja phixang, dcm vj; dâu tranh phân bác thông tin,
quan diem sai trái, thu djch, chông phá Bang, Nba nixâc và chia rê khôi di doàn
kêt toàn dan toe.
iii. CAC HOAT BONG TUYEN TRUYEN, Kc- NIM
1. Cap tinh
1.1. T chi'rc Dâng huang tiDn th& Chü tjch H ChI Minh tai Quãng
tnr&ng Nguyen Tat Thành, thành phô Tuyên Quang.
1.2. T chüc L MIt tinh k nirn 90 näm Ngày thành 1p Mt trn
Dan tc Thông nhât Vit Nam - Ngày truyên thông Mt trn To quôc Vit Nam,
tai Trung tam Hi nghj tinh.
1.3. T chirc các cOng trInh chào mi'rng Dti hi dai biu Bang b tinh
Tuyên Quang lan thr XVII và K nim 90 nàm Ngày truyên thông Mt trn
To quôc Vit Nam (18/11/1930-18/11/2020):
- Xây drng 200 nhà Diii doàn kt cho h nghèo & các xa v dIch nông
thôn mOi nàm 2020 cüa tinh.
- Xây dimg, trin khai thuc hin "D%r an nhân rng mô hInh phát triên
chän nuôi bô cái sinh san to sinh kê dé h nghèo, ho cn nghèo thoát nghèo" ti
xä Kiên Dài, huyn Chiêm Hóa, ncii có Di tIch ljch sr Mt trn dan tc thông
nhât Viêt Nam.
2. Các co quan, don vl, da phuong
Can cü diu kiên cii th t1rng dja phi.rcng, cci quan, dcm vi t chirc các ho?t
dng tuyên truyên phü hqp, nhu:
- To chuc tça dam, gp mt truyn thng, hoat dng "dn cm, dáp nghia",
"uOng nu&c, nh& nguôn", hành hi.rcing ye nguOn, thäm hOi dng viên, ton vinh
can b Mt trn To quôc Vit Nam qua các th?yi ks'.
- T chrc phát dng các phong trào thi dua, các hoat dng van hóa - van
ngh, the diic - the thao chào mrng.
- T chüc Ngày hi Dai doàn kt toàn dn tc näm 2020.
- T chac tuyên tmyn trén các phucmg tin thông tin di chüng, c dng
trirc quan; thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viôn; qua sinh hoat
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thrning k' cüa các t chüc chInh ti-i. - xa hi; qua các tài lieu, .n phm tuyên
truyn và mng xã hi.
IV. TO CHUC THVC HIN
1. Các huyn üy, thành uy, dãng üy tryc thuc Tinh üy, các t chfrc
chInh tr - xa hi tinh
- Quan tam chi dao t chüc t&các hot dng tuyên truyên k nim9O näm
Ngày thành 1p Mt trn Dan tc Thông nhât Vit Nam - Ngày truyên thông Mt
trn To quôc Vit Nam (18111/1930-18/11/2020); luu tp trung chi dao thrc
hin tot cong tác tuyén truyên trên báo chI, cong thông tin din ti'r, trang thông
tin din tCr, các phircmg tin thông tin, cô dng trrc quan, thông qua di ngü báo
cáo viên, tuyên truyên viên, mng xã hi và các tài lieu tuyên truyên, bâo darn
thiêt thirc, hiu qua, phü hqp trong bOi cânh djch bnh, thiên tai có diên biên
phurc tap.
- Các dja phuung có Di tIch ljch sr v Mt trn Dan tc thng nht
Vit Nam, can cir vào diêu kin thirc tiên có the to chüc hot dng giáo diic
truyên thông tai các diem Di tIch (huyn Chiêm Hóa, huyçn San Dirong).
2. Uy ban Mt trn T quc tnh
- Phi hçip vth các ban, ngành, co quan và don vj lien quan xây dmg ké
hoach triên khai các hot dng tuyên truyên k nirn bâo dam thiêt thic, hiu
qua; chñ trçng tâi các hoat dng k nim trong h thông Mt trn To quôc Vit
Nam tü tinh den co sâ.
- Chi do, hithng dn trong h thng Mt trn T quc Vit Nam các cp,
cac tO chrc thành viên cüa Mt trtn a tinh thirc hin tot cong tác tuyên truyên
bang nhiêu hInh thüc phü hçip, nhât là trên các phuong tin thông tin di chiing,
cô dng trirc quan và mng xã hi.
3. Ban Tuyên giáo Tinh üy
- Phi hçip vâi co quan lien quan chi dao, djnh hithng tuyên truyn k'
nirn 90 näm Ngày thành 1p M.t trn Dan tc Thông nhât Vit Nam-Ngày
truyén thông Mt tr.n To quôc Vit Nam (18/11/1930-18/11/2020); phôi hp
duyt chuong trInh ngh thu.t "Mat trn To quôc Vit Nam tit khi có Dáng
lânh a'go" và phóng S11 truyên hInh "Mat trn To quOc tinh Tuyên Quangchng ththngphát triên và trzthng thành" t?i Lê k nim.
- Biên tap, dim ni dung tuyên truyn k nirn 90 näm Ngày thành 1p
Mt tr.n Dan tOc Thông nhát Vit Nam - Ngày truyên thông Mt trn To quOc
Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) dàng trên Cong thông tin Dãng b tinh
Tuyên Quang và Bàn tin Thông báo ni b.
4. S& Thông tin và Truyn thông
Phi hçip chi do, djnh hu&ng báo chI trong cong tác tuyên truyên k niem
90 näm Ngày thãnh 1p M.t trn Dan tc Thông nhât Vit Nam - Ngày truyn
thông Mt trn TO quOc Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Theo dOi, kim
tra và phOi hçip xir 1 các vi phm trong vic dang tâi, phát tan thông tin, quan
diem sai trái, xuyen tac ye ljch si'r, chia rê khi di doàn kt dan tc, chng phá
Dáng và Nhà nuâc.
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5. S& Van hoá, The thao và Du ljch
Chi dao, hurng dn t chüc t& các boat dng tuyên truyên, cô dng trrc
quan, các hott dng van hóa - van ngh, the dic, the thao châo mrng k nim
90 näm Ngày thành l.p Mt trn Dan tc Thông nhât Vit Nam - Ngày truyên
thông Mt trn To quôc Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
6. Các ci quan báo chI cüa tinh
- Barn sat chi dao, hrng dn cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy, phi hcTp chat
chê vài Uy ban Mt trn To quôc tinh dê thrc hin cong tác thông tin, tuyên
truyén k nim 90 nãm Ngày thành 1p Mt trn Dan tc Thông nhât Vit Nam Ngày truyên thông Mt tr.n To quôc Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
- Tang cuäng thai hrçing, dung krçmg tuyên truyn, phán ánh boat dng
cüa M.t trn To quôc và các to chüc thành viên cüa Mt trn các cap, các c
quan, dan vj chào rnüng k nim và nhUng ket qua dat duqc sau han 01 näm
thrc hin Nghj quyêt Dai hi Mt trn To quôc Vit Nam tinh Tuyên Quang, lan
thr XIV, nhiêm k' 20 19-2024 dê ra.
- Dài Phát thanh và Truyn hinh tinh t chirc tip vâ phát song L k)' nim,
phim tài lieu ye 90 nam Ngày thành 1p Mt trn Dan tc Thông nhât Vit Nam Ngày truyên thông Mt trn To quôc Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) do
Dài Truyên hInh Vit Nam to chirc phát song.
7. Ban Tuyên giáo các huyn, thành üy, dãng üy trçrc thuc Tinh üy
và Uy ban Mt trn To quc, các to chü'c chInh trj - xã hi tinh
- Tham ml.ru, djnh hir&ng cong tác tuyên truyn k nim 90 näm Ngày
thành 1p Mt trn Dan tc Thông nhât Vit Nam - Ngày truyên thông Mt trn
To quOc Vit Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
- Chi dao di ngfi báo cáo viên, tuyên truyn viên tIch crc tuyên truyn
trong can b, dáng viên và nhân d ye truyên thông ye yang cüa Mt trn To
quOc Vit Nam, vj trI, vai trO, chirc näng, nhim viii và nhüng dóng gop to 1n
cüa Mt trn To quôc Vit Nam dôi vri sr nghip cách mng cña Dàng và
dan tc.
- Chü dng nm tInh hInh ti.r tu&ng, tam trng cüa can b, dãng viên và
nhân dan; chü dng däng tâi thông tin tIch crc trên mng xã hi và trang thông
tin din tü cüa ngành, doàn the tinh và dja phirang, dan vj.
V- MQT sO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN
1. Nhit 1it chào mrng 90 näm Ngày thành 1p Mt trn Dan tc Thng
nhât Vit Nam - Ngày truyên thông Mt trn TO quôc Vit Nam (18/11/1930 18/11/2020)!
2. Doãn kit, doàn kit, dai doân kit!
Thành công, thành công, dai thành công!
3. Phát huy süc manh khi di doàn kt toãn dan tc, n.m bat thai ca,
vtrqt qua thach thurc, thirc hin thang lqi mi1c tiêu "dan giàu, rnrrc manh, dan
chü, cong bang, van minh"!
4. Dáng Cong san Vit Nam quang vinh muOn näm!
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5. Nrn9c Cong hôa xA hi chü nghTa Vit Nam muon näm!
6. Chü tjch H ChI Minh sang mãi trong sir nghip cüa chiing ta!
('Gt'ti kern Tài liçu tuyên truyn /g' nim 90 nám Ngày thành 1p Mt trn
Dan tç5c Thông nhát Vit Narn - Ngày truyên thông Mt trn To quOc Vit Narn
(18/11/1930 - 18/11/2020) do Ban Tuyên giáo Trung wang - Mgt tran To quOc
Vit Narn biên sogn).
Nyi nhân:
- Ban Tuyên giáo Trung iiong (B/c),
- Thu&ng trrc Tinh üy (B/c),
- Uy ban MUQ và cac to chirc chinh tn - xã hi tinh,
- Thithng trrc các huyn, thánh üy, dáng üy trtrc thuc,
- Ban Tuyên giáo các huyn, thành üy, dãng üy trirc thu
MTTQ và các to chic chInh trj-xâ hi titih,
- SO' Thông tin vâ Truyên thông,
- SO' Van hóa, The thao và Du ljch,
- Các ca quan báo, dài cüa tinh,
-IJnhdo Ban,
- Phông Tuyên truyên-Báo chI-Xuât ban,
- Lmi Ban Tuyên giáo Tinh üy.

K/T TRUONG BAN
PHO TRIJONG BAN
., SA'N
V.,

BAN
TUYEN GIA
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TAL L1U TUYEN TRUYEN
KY NIEM 90 NAM NGAY THANH LJP
MAT TRAN DAN TOC THÔNG NHAT VIT NAM — NGAY TRUYEN
THÔNG MAT TRAN TO QUOC VIT NAM (18/11/1930 — 18/11/2020)
I. MLT TRAN DAN TOC THÔNG NHAT VIT NAM RA Dfl BIJOC PHAT TRIEN CUA PHONG TRAO YEU NUOC VA PHONG
TRAO CACH MNG CUA NHAN DAN TA
Tr ni:ra cui th kS' XIX, thuc dan Pháp xâm liiac, thng trj nrnc ta, trng
biên ni1c ta thành xä. hôi thuôc dja nü'a phong kiên. Chüng dä dung nhiêu tht
doan théng trj, áp birc, bóc lot h& sirc tan bao và tim mi cách dê dan áp, dp tAt
phong trào yêu nirâc và phong trào cách rnng cCta Nhân dan ta. Lüc nay, ton ti
hai mâu thun cci bàn: mâu thun gifla toàn th dan tc Vit Nam vi thrc dan
Pháp xâm luGc va mâu thun giüa nông dan vâi dja chü phong kiên.
Duâi tác dng chInh sách thong trj cüa thrc dan Pháp và mt so yêu to
khác, lam cho xä hôi Viêt Nam bin dM sâu sic, các phong trào dâu tranh chông
thrc dan Pháp n ra lien tip t& cu& th kS' XIX dn d,u th kS' XX nhung Ian
hrcit bj tht bai vi thiu dtthng li dung dan, thiu t chrc vüng mtnh, thiu 1irc
hxçng tiên phong. Diu do duçic Länh tii H ChI Minh k& 1un: "Tü ngày bi dê
quc xâm chim, niràc ta là môt xir thuôc dja, dan ta là vong quc nO, To quôc ta
bj giày xéo dithi got st cüa ké thu hung ác. Trong my muo'i nàm khi chua có
Dãng, tInh hInh den ti nhu không có dithng ra"
Trong bi cãnh do, Lãnh ti Nguyn Ai Qu& dâ khOng di theo con di.rmg
ciru ntr&c cüa các vj tin bi vi nhn thy ô do cOn nhüng hn ch& Ngi.r&i tim hiêu
mt s cuc each mng tt.r san, nht là Dai cách mng Pháp näm 1789 vâi ban
Tuyên ngôn nhán quyn và dan quyn và khu hiêu "Tt do, bInh dcng, bác ái" nôi
ting; cách mang Bc M vi Tuyên ngôn dôc 1p näm 1776 tuyên bô ye quyên
con ngrOi thiêng liêng bt khã xâm phm, nhmig nhn thy a do "van con áp birc
bt công", không th dáp üng yêu cu cüa dan toe Vit Nam. Cuôi cüng, Nguäi
tim duçic và quyt djnh diza dan tc Vit Nam di theo con du&ng Cách mng tháng
Muai Nga näm 1917 cüa V.1 Lenin - Lãnh ti cCia giai cp vô san th giâi, ngu&i
ké thüa và phát trin di san vi di cOa C.Mác - Ph.Anghen.
Qua thai gian chun bj v tiz tu&ng, l lu.n, th chüc và can b, Nguyn Ai
Quc triêu tap và chü tn Hi nghj thành 1p Dãng Cong san Vit Nam vào tháng
2/1930 ti Cru Long, Huang Cãng, Trung Quc; thông qua Ciiánh cirang van tat,
Sách hcctc vn tat, chicong trinh tón'z tt và Diu lé vcn tt cüa Dãng do Ngrai
soan thâo, vch ra nhUng vn d co bàn v duang li each mng Vit Nam, trong
H Chi Minh: Toàn tap, Nxb,CTQG, HN, 2016, tp 12, tr.401

7

do có nhQng ni dung v yêu cu tp hçxp 1irc 1ucng, xây dirng khi dai doàn két
dan tôc. Do là Ca s& quan trçng d sau do Dâng ta xây dirng M.t trtn Dan tc
Thng nht Vit Narn.
GiQa lüc cao trào cách mng du tiên do Dáng lãnh dto 1930-1931, ma dinh
cao là Xô vit Ngh - Tinh dang din ra sôi ni và rrn r trong Ca nixâc; ngày 18:
11-1930, Ban Thi.rng vi;i Trung rang Dãng Cong san Dông Dtrang ra Chi th ye
vtn d thành Ip Hi Phàn d Dng ininh - hInh thirc du tiên cüa Mt tr.n Dan
tc Thông nht Vit Nam. Chi thj xác djnh Hi Phán d Dng minh phái bào dam
tInh Cong nông; dng th&i phái ma rng tâi các thành phn trong dan tc dê Mt
trn thi;rc si;r là cüa toàn dan và nhAn manh: "giai cAp vô san lânh dao cuc cách
mng tu san dan quyn Dông Duxng ma không t chirc dixçic toàn dan 1i thânh
mt hrc luvng that rng, that kin thI cuc cách mng cüng khó thành công".
Hi Phân d Dng minh là hInh thirc t chüc dAu tiên cüa Mt trn Dan tc
Thng nhAt Vit Nam, dánh dAu si;r tnr&ng thành v nhn thrc và chi dto thrc tiên
cách mng cüa Dâng ta. Do cQng là cng hin vi dai v 1 lun và thirc tin cüa
Nguyn Ai Quc, là thành qua cüa si;r kt hqp giia chü nghia Mac - Lenin v&i
phong trào cong nhân và phong trào yeu nuâc, chirng tO giai cAp cong nhân Vit
Narn dü trl.r&ng thành, dCi sirc ganh vác sir mnh Ijch sCr lãnh dao cách mng.
Tr do tâi nay, tuy có nhüng hInh thüc và ten gi khác nhau cho phü hçip vài
nhim vi cCia tt'rng thii k' cách mng nhung Mt trn Dan tc Thng nhât Vit
Nam luôn là nai tp hqp các giai tng xã hi vi mi;ic tiêu lan cüa dan tc.
II. NHUNG CHANG DUNG L!CH stY YE YANG VA BONG GOP
TO L€IN CUA MILT TR4N DAN TQC THÔNG NHAT VIET NAM
A. Thôi k)' dAu tranh giành chInh quyn cách mng (1930 — 1945)
1. Hi P/ian dE Dng minI, (11/1930-3/1935)
Ngày 18/11/1930 Ban Thuäng vi;i Trung rang Dãng Cong san Dông Dixang
ra Chi thj thành 1p Hi Phán d Dng minh. Day là hInh thcrc dâu tiên cüa Mitt
trn Dan tc Thng nhAt Vit Nam dithi si;r lãnh dao cüa Dâng.
Tü khi thành 1p dn tháng 3/1935, Hi Phãn d Dng minh dâ có nhiêu dóng gop
quan tr9ng cho cách mng Vit Nam di.r&i si;r lãnh do cüa Dãng.
2. Hôi P/ian dê Lien minh (3/1935-10/1936)
Tháng 3 nàrn 1935, Dii hi Dâng Ian thCr nhAt ccia Dãng thông qua Nghj
quy& v cOng tác Phan d Lien minh. Nghj quyt xác dlnh các nhim vi;i can thiêt
truâc mAt: 1p tcrc t chCrc ra các Hi Phãn d Lien rninh, dãng viên phâi vào Hi,
mO' rng t cht'rc Hi tai cAp toàn Dông Duung, lôi kéo rng räi các to chü'c, cá
nhân có tInh chAt phán d phâi lien kt cuc vn dng Phãn d Lien ininh vOn có

nhihig khu hiu chung tuyên trnyn 1in lao vi các cuc du tranh dOi quyên lçii
hang ngày. Phâi ra báo và tài 1iu riêng cho Phân d Lien rninh; can sira dôi nhQTlg
sai sot v ton chi, diu lê, cac hInh thrc t chrc Phàn dê Lien minh ciia các dâng b.
3. Mt trçin Thông nht Nhân dan Phãn dl Dông Dwong (1 0/19363/1938)
Nhttng nãm 1936 — 1939, tInh hInh th gii din bin mau l, phrc tap. Chü
nghia phát xIt xut hiên, nguy cci chin tranh th gii dang den gân. Sau khi dir
Dai hôi Quc t Cong san 1n thir 7 tr& v, Doàn di biu Dãng ta cüng vói Ban
Chap hành Trung uoiig h9p Hi nghi (tháng 11/1936) xác djnh mic tiêu chü yêu
và nhim v11 truàc mt cita cách mng Vit Nam lüc nay là du tranh chng chê d
phán dông thuc dja, chng chü nghia phát xIt, chng chin tranh, dôi tir do, dan
chü, corn áo và hOa bInh. Dàng quy& djnh tm thii chua nêu khu hiu "dánh do
dê quc Pháp và giai c.p dja chü giành dc l.p dan tc và rung dt cho dan cay"
dông th?yi chU trrnmg thành l.p Mt trn Thng nht Nhân dan Phãn dê Dông
Duang tap hop các lrc luqng toãn Dông Duang vào cuc dâu tranh chng d qu&.
4. M( trn Dan cliü Dông Dwong (3/1938-11/1940)
D phü hop vói tInh hInh thrc t và yêu cu, nhirn viii cách mng, Hi nghj
Ban Chip hành Trung uang Dãng tháng 3/1938 quy& djnh di ten thành Mt trn
Thông nht Dan chü Dông Ducmg, goi tt là Mt tran Dan chü Dông Ducing. Nh
có chInh sách M.t tr.n dung din, có phuo'ng pháp vn dng khôn khéo, phuong
pháp dâu tranh linh hoat nen Mat trân dã tp hop, doàn kt rng rãi các giai tang
xä hi nhu cong nhân, nông dan, tiu thuong, tiu chñ tu san nhó, dng th&i cOn
bat tay vM các dàng phái cai luong, k ca nhu'ng ngix&i Pháp tik b a Dông Dumg
nhäm chông chü nghTa phát xIt, chng chMn tranh, dOi tir do, corn áo, hOa bInh.
5. Mt trin Dan t3c Thng nhili P/ian al (11/1940-5/1941,)
Ngày 01/9/1939 Chin tranh th giai 1n thir II büng n, tháng 9/1940 phát
xIt Nhât vào Dông Duong, thirc dan Pháp thoà hip vai phát xIt Nh.t, thing tay
dan áp phong trào dan chü chng chin tranh cüa Nhân dan ta. Tháng 11/1940 Hi
nghj Ban Chp hành Trung ucing Dâng chü truang thành l.p Mt trn Dan tc
Théng nht Phãn d, nhm tp hçip h& thãy nh€tng 1irc luçTng phãn d& phãn phong
kiên & Dông Dixcmg dánh d d quc Pháp — phát xIt Nht và be lü tay sai phân li
quyên igi dan tc. Nba' nhOng chü truong dung dn do, các t ch&c phãn d nhanh
chóng duçic phát trin, M.t trn dugc ma' rng trong các tng 1&p Nhân dan.
6. Mçlt trn Vit Mm/i (thành lçip tir tháng 5/194 1)
Nhn th.y sr chuyn bin cua tInh hInh th giOi và trong nuâc có lci cho
cách mtng Viêt Narn, ngày 28/01/1941 Nguyn Ai Quc v nuâc (sau hcrn 30 nàm
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bôn ba hot &ng & nu&c ngoài). Tháng 5/1941 Ngu&i triu tp Hi nghj Trung
rnrng Dãng thn thr tam. Hi nghj nhn djnh: Cách mng Vit Nam là each mng
dan tc giài phóng, trix&c mt tm gác khu hiu "each mng th da" d lôi kéo
dia chü tin bô, ma rông Mat trân Dan toe Thng nht chng Pháp, Nht nhäm
giâi quy& nhim vi sng con cüa dan tc lüc nay là giài phóng dan tc. Dê hoàn
thành nhiêm vu giài phóng dan tc theo d nghj cüa dng chI Nguyen Ai Quôc,
Hi nghj quyt dnh thành 1p Mt trn Vit Nam Dc Ip Dng minh, gci tat
là Mt tr.n Vit Minh bao gm các hi ci:ru quc cüa các tAng ló'p Nhân dan.
Tháng 10/l941,Vit Minh cong b Tuyên ngôn, Chuang trInh và Diêu l.
Day là lAn dAu tiên mt Mt trn Dan tc Thng nhAt trinh bay cong khai dx&ng
hM, chInh sách, phucing pháp tin hành va t chüc hrc ltrçmg dAu tranh dê thrc hin
mi1c dIch cüu nithc cüa mInh. Ngày 07/5/1944, Tng b Vit Minh ra Chi thj ye
si'ra soan khâi nghia. Tháng 10/1944 Bác H có thu kêu gçi dng bào ra sirc chuân
bj d hçp toàn quc Di hi, dai biu cho tAt câ các dãng phái cách mnh va các
doàn th trong ni.rOc d bAu cü ra "M5t c0 cá'u dz lrc lwcing và uy tin, trong thI
ldnh dao cong vic ciu quc, kié'n qudc, ngoài thI giao thip v&i các hth bang ".
Ngày 22/12/1944 Bác H ra chi thj thành 1p Di Vit Nam Tuyên truyên
Giâi phóng quân. Ngày 09/3/1945 Nht 1t d Pháp, dc chim Dông Dircing. Ban
Thi.r&ng vi Trung uang Dãng ra chi thj "Nht Pháp bn nhau và hành d5ng cia
ching ta". Thrc hin Chi thj do, môt cao trào cách mng dã xuAt hin a nhiêu fbi;
khu giài phóng Vit BAc gm 6 tinh di.rgc thành lip. TInh hInh chuyn biên mau
lç, phát xIt Due dAu hang Lien Xô va các mthc Dng minh. Dông chI Nguyen Ai
Quc kêu gçi dng bào dung cam tin len duói ng9n c& cüa Vit Minh hay "dem
sirc ta ma tir giài phóng cho ta". Dai hi Qu& dan do Tng b Vit Minh triu tp
hop & Tan Trào trong 2 (ngay 16 -17/8/1945) dA nhit 1it tan thành chü truang
Tng kh&i nghia do Dáng Cong san kin nghj, thông qua Lnh kh&i nghia và 10
chInh sách lan cüa Vit Minh, quyt djnh Quc ks', Quc Ca. "Dii hç31 dd cz'r ra Uy
ban Dan tc Giái phóng Vit Nam, sau nay trà thành C'hInh phi lam th&i cüa
rnthc Vit Nam Dan chi Cç5ng hOa" do Lânh tii H ChI Minh lam Chü tjch. Chi
trong vOng 2 tuân l chInh quyn djch hoàn toàn sip d, T.iJy ban Nhân dan lam
th&i dixie thành 1p khp các dja phucing trong cã nixOc. Ngày 02/9/1945 ti Ha
Nôi, Chü tjch H ChI Minh d9c Tuyên ngôn dc 1p khai sinh nithc Vit Nam Dan
chü COng hOa (nay là ni.râc Cong hOa xã hi chü nghia Vit Nam).
B. Thôi kS' bão v và phát trin thành qua Cách mng tháng Tam, tin
hành kháng chin chng thijc dan Pháp và d quc M5? xâm hrçrc (1946 1975)

1. Mt trn Vit Minh tang cu?ng doãn kêt toãn dan gop phãn bão v
va gi& vfing chInh quyn cách ming
Sau khi Cách mng tháng Tam thành công, chInh quyn each mng dimg
trucc tInh th "ngân can treo sçii toe", thu trong gic ngoài, nan dói, nan dot hoành
hành. D bão ye chInh quyn each mng non tré, lam that bai mci am miru cüa ké
thO và tay sai, nhim vi,i cüng c và phát trin Vit Mirth diiçc d ra ci the; vic
phát trin các t chrc ciru quc thng nMt trong Ca nuóc tr& thành vtn d can kIp.
Truic st.r hoat dng ráo ri& cüa các loai ké
Dãng ta chuyên vào hoat dng bI
mit; tir do vai trO cüa Vit Minh trong dui sng chInh trj cüa dat ni.râc ngày càng
duçic d cao và ngày càng thu nhn them nhrng thành viên mói, gop phân ngän
chän, phân hóa hang ngü các dâng phái chInh trj phàn dng barn got quân Tithng,
dng th&i tuyên truyn, vn dng Nhân dan tham gia các phong trào san xuât cl'ru
dói, tun 1 yang, hQ go ti& kim... Nhä nhttng ho.t dng có hiu qua cüa Vit
Minh, khi dai doàn kt toàn dan thxc sir tth thành hu thun vrrng chäc chông thu
trong gic ngoài, di.ra con thuyn each mng Vit Nam vixçlt qua thác ghênh nguy
him, bão ye &rcic chInh quyn, chü dng chun bj cuc kháng chin chng thrc
dan Pháp xâm liiçic.
Dánh giá cong lao to 1&n cüa Vit Minh, Tuyên ngôn cüa Dai hi toàn quc
Thng nht Vit Minh — Lien Vit tháng 3/195 1 nêu rô: "Vit Minh có cong ion
trong vic xay dyng khi dai doàn kit toàn dan, chng quán cu6p nithc. COng dic
áy tat cá mQi ngtthi Vit Nam phái ghi nhà. Ljch th cia Vit Minh 10 nám dáu
tranh cho dóc lap, tit do cüa dan tç5c cing là nhCmg trang ljch th ye yang vào bc
nht cia dan tóc Viêt Nam ta ".
2. Mt trn Thng nht Vit Minh - Lien Vit (g91 tt là Mt trn Lien
Vit) dóng gop to 10n dira cuc kháng chin chng Pháp dn thãng lçn hoàn toàn
D dáp 1rng yêu c.0 m&i cüa sr nghip cách mng và sr phát triên cüa Mt
trân Dan toe Thng nht, Bác H và Trung hang Dâng chü trucmg vn dng thành
1p Hi Lien hip Qu& dan Vit Nam (Hi Lien Vit). Sau mt thai gian chuân
bj, ngày 29/5/1946 Hi Lien hip Quc dan Vit Nam tuyên b thanh lap. Cuang
linh cüa Hi chi rô: "Myc dIch doàn kit rá't cá các dáng phái yêu nu'ác và dng
bào yeu nwóc vO dáng phái, khOng phân bitt giai c4ti, tOn giáo, xii huóng chInh
tn, chtng tc d lam cho nithc Vit Nam dc ip — thong nhá't — dan chü — phi
cu'&ng". Vic thành 1p Hi Lien Vit ia buâc phát trin mói cüa Mt trn Dan tc
Thng nhât.
Thirc hin L&i kêu gçi "Toàn quéc kháng chin" cüa Chü tjch H ChI Minh,
Mt tr.n Vit Minh va Hi Lien Vit dã ra sue tuyên truyn, 4n ctng Nhân dan
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tham gia kháng chin. Mt trn Vit Mirth và Hi Lien Vit ngày càng sat cánh
ben nhau, d.y mnh mi hot dng, xay dirng t chüc, phát trin hrc luçmg nhàm
muc tiêu chung là kháng chin thing lçii, giành dc 1p dan tc. Vic thông nhât
Vit Minh và Lien Vit trà thành yeu cu khách quan cüa kháng chién Va s1r
nghip cách mng cüa Nhân dan ta nhm cüng c và tang cithng kh& di doàn két
toàn dan.
Ngày 03/3/195 1, Di hi toàn quc M.t trn Thng nht Vit Minh — Lien
Vit lAy ten là Mt trn Lien hip Quôc dan Vit Nam (goi tAt là M.t trtn Lien
Viêt) thrac tin hành. Dai hôi lAn thu II cüa Dâng Cong san Dông Di.rcrng (5/1951),
tuyên b ra cong khai vói ten gi là Dâng Lao dng Vit Nam có si'r mnh lãnh
do cách mng Vit Nam và lãnh do Mt trn Dan tc Thng nhât. Dixói sr lãnh
do cüa Dãng và Chü tjch H ChI Minh, M.t trn Lien Vit dã thirc hin tot chuc
näng, thim vi: Tang cithng dai doàn kt toàn dan, vn dng các gi&i dông bào
chAp hành t& các chInh sách cüa Dáng và NIià nthc, dp tan mi hoat dng tan
bao và am mini thâm dc cüa ké thü, 4n dng Nhân dan thirc hin giãm to, giãm
tue và cái cách rung dAt nhAm dng viên khI th each mng cüa nông dan, tang
c1xng lien minh cong nông, gop phAn cüng e Mt trn Dan tc Thng nhât
Qua trInh kháng chin toàn dan, toàn din lam cho M.t trn Dan tc Thông
nhAt không ngrng lan manh, tang cr&ng khi dai doàn k& toàn dan tao nên sirc
manh vat chAt và tinh thAn, dua cuc kháng chin chng th%rc dan Pháp xâm hrçic
dn thAng lçii, giâi phóng hoàn toàn min BAc, lam Ca sâ cho cuc dâu tranh giái
phóng min Nam, tin tai thng nhAt dAt rnrâc. Qua 9 näm kháng chin, M.t tr.n
Lien Vit trô thành "... Mç3t trong nhI-ng Iru cot cüa Nhà njthc dan chi nhán dan,
là s&c mnh vo biên cia cu3c kháng chie'n, kie'n quó'c; là cc' so quán ching rç3ng
rãi lam thành m5t áo giáp ving bn cia Dáng d dánh thng bQn xám lucic Va tay
sai cña ching".
3. Mt trn To quc Vit Nam và Mt trn Dan tc giãi phóng min
Nam Vit Nam ciIng vói Lien minh các hyc hrqng dan tc, dan chü và hoà
bInh Vit Nam thrc hin hai nhim vti chiên Itrçrc each mng
Ngày 10/9/1955, Dai hi Mt trn Dan tc Thng nhAt h9p tai Ha Ni dã
quyt djnh thành 1p M.t trQtn T quc Vit Nam và thông qua Crcmg lTnh nhàm
doàn k& moi hrc lixçing dan tc, dan chü va hôa bInh trong Ca nithc dê dAu tranh
chng d quc M và be lii tay sai. Mt trn T quc Vit Nam dâ ra sirc 4n dng
cac tAng lrp Nhân dan thi dua yêu nrâc, tham gia khôi phiic kinh t và phát triên
van hóa, han gAn v& thucing chin tranh, câi tao và xây dmg min BAc xA hi chü
nghia thrc sij là ca sa vtng chAc cho cuc dAu tranh thng nhAt rnthc nhà.
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D Mt trn không ngrng phát huy vai trô, Dãng ta và ChÜ tjch H ChI
Minh thix&ng xuyen quan tarn theo dOi và chi dio cong tác Mt trn. Tai lap huân
1uyn can b Mt trn (8/1962), Ngui chi rO: "ChInh sách Mat trán là môt chInh
sách rat quan trQng. Cong tác Mt trn là cOng tác rat quan trQng trong toàn b3
cOng tác cách mang". Nghj quyt Dai hi toàn quc ln thir III nam 1960 cüa
Dáng nêu rO: "Mat trn TO quc Vit Nain dd doàn kt các giai cap, các dOng
phái, cOc dan tóc. các tOn giOo, cOc nhán siyeu ntcO'c và tan thành chz ngh7a xd
hOi. nhà do dä dóng viên moi lcc lup'ng yêu ntcOc và tiln b5 cia dOn tç5c dé xOy
d4rng clzü nghia xã hói 6 i'nin Bc vO dáii tranh thcc hin thong nliOt nirác nhà ".
Tr cao trào dâu tranh cüa Nhân dan min Narn chng d quc M' xâm h.rçxc
và chInh quyn tay sai Ngô DInh Diem, ngày 20/12/1960, Mt trn Dan tc giãi
phóng min Nam Vit Nam ra diii vâi bàn Tuyên ngôn và Chi.rcing trInh hành
dng 10 dim, ni dung co bàn là doàn k& rng rãi các tng lap Nhân dan vói
mic tiêu dâu tranh "Phâi hôa bInh! Phâi dc lip! Phâi dan chü! Phài corn no, áo
am! Phâi hôa blnh, thing nht T quc!" nhm dánh do ch d dc tài tay sai cüa
d quc M. Trong qua trInh ho?t dng, Mt trn Dan tc giâi phóng mien Narn
Vit Nam dâ kp th&i d ra nhiu chü tnrng, chInh sách nh.m không ngmg ma
rng khi dti doàn k& toàn dan. Dai hi 1n tha 1(3/1962) quyt djnh nhiéu chInh
sách lan v di noi, di ngoai nhi.r: v.n d hôa bInh, trung lap, dan tc, rung dat,
tn thirc, t.r san, ton giáo, ngoi kiu và chInh sách d,i vài binh 11th và ngiiy quyén
mien Nam... to diu kin doàn k& rng rãi nht, sn sang bt tay vài nhQng ai
tan thành chng M, ci'ru nuâc và thing nht dt nu&c.
Ngày 20/4/1968, trong khI th cüa Tng tin cong và nOi d.y müa xuân
1968, Lien minh các lirc liiqng dan tc, dan chü và hoà bInh Vit Nam ra d&i vói
bàn Cucng linh thIch hp nhm doàn kit, tranh thu them thng lap trI tht'rc, tix san
dan tc tin bô ô thành thj nhrng chua tham gia Mt tr.n Dan tc giâi phóng mien
Nam Viêt Nam. Ngày 06/6/1969, Di hi di biu qu& dan min Nam Vit Nam
dã bu ra ChInh phU Cách mng lam thai Cong hóa min Nam Vit Nam và Hi
dng C v.n.
Tü khi ra däi, Mt trn dã lam mt phn chüc nàng cüa chInh quyên dan
chü Nhân dan. Sau khi có ChInh phü Cách mng lam th&i, Mt trn gi1t vai tró trii
ct và lam hu thun cho chInh quyn cách mng, khOng ngrng dy math hott
dng trên câ ba mt quân sir, chInh trj và ngoi giao, tin tai cuc Tong tiên cOng
và n& dy müa xuân 1975 giâi phóng hoàn toàn min Nam, thng that d.t nuàc.
C. Mt trn To quc Vit Nam trong th&i k' di m&i
- Tir ngày 31/01 dn 04/2/1977 ti Thành ph H ChI Minh, D?i hi Mt
trãn Dan tôc Thng nht Viêt Nam quyt djnh hqp tht 3 t chüc: Mt trn To
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quc Vit Nam, M.t trn Dan tc giâi phóng min Nam Vit Nam, Lien minh các
lirc hxcng dan tc, dan chü và hôa bInh Vit Nam, ly ten chung là Mt trn To
quc Vit Nam. Di hi dã thông qua chucing trInh chInh trj và diu 1 mâi nhäm
doàn kt rng râi các tng lap Nhân dan, tang ci.r&ng sir nht trI v chInh trj và tinh
than trong Nhan dan, phát huy nhit tInh cách mng và tinh thn lam chü, dng
viên nhân dan hang hái tham gia xây dimg và cüng c chInh quyn, xây drng Hiên
pháp chung cüa cá nuac; t chirc bu cü Quc hi và Hi dng Nhân dan các cap,
gop ph.n giü vQng an ninh chInh trl, trt tr an toàn xã hi, han gän vet thuong
chin tranh, kh.c phiic thiên tai, phát triên kinh tê...
Ngày 18/4/1983, Ban BI thu Trung uang Dãng (khoa V) ra Chi thj so 17 ye
"Tang cisông sr lânh do cüa Dãng di vâi cong tác M.t trn To quôc Vit Nam
trong giai don mâi" chi rô: "Mat trn I'd qudc Vit Nam là mç3t td ch,c chInh trj
— xà h5i r5ng lan nhdt, vita có tInh cMt lien hip rç5ng rdi, vIta có tInh quán chüng
sáu sac. Mgt trn dgi din cho quyn lam chü cza Nhân dan lao dc5ng, là scri day
nó'i lin các tdng lop xã h5i r5ng râi vái Dáng, là chódya virng chc cia Nhà nithc ".
- Di hi Mt trn T quc Vit Nam ln thu II (ti'r 12 dn 14/5/1983) thông
qua Chuang trinh hành dng và ra lai kêu gçi dng bào chin sT cá nithc doàn kêt
phn du khc phiic khó khän, vuçit qua thr thách, gop sac cüng vOi Dãng và Nhà
nuóc tim ra nhting giái pháp có hiu qua c1 dua dt nu&c tin len.
- Di hi Mt trn To qu& Vit Nam 1.n thu III (hçp t1r ngày 2 den ngày
4/11/1988) là Di hi thrc hin cong cuc d& mâi do Dti hi VI (1986) cüa Dâng dê
ra, là "sr biu ducing lirc hrcrng to lan cüa toàn dan, doàn kt mt lông tién hành cOng
cuc di mói". Ph1xng hthng tang ci.rang và di mói cong tác Mt tr.n duçic Dai hi
nêu ra là:
+ Ma rng khi di doàn kt toàn dan; ma rng Mt trn T quc Vit Nam
v hot dng và t chüc nhm tp hqp mçi 1irc krqng, mci khâ näng, phan dau vi
sir phn vinh cüa dt nuâc, vi h.nh phüc cüa Nhân dan.
+Htràng ho.t dng cüa Uy ban Mt trn các cp di vào thirc hin mt cách
thi& thrc cac nhim vi quan trçng và cAp bach cüa dAt nuâc, da phrnmg và däi
sang cüa Nhân dan; tp trung vào vic vn dng Nhan dan tham gia xây dirng nen
dan chIt xâ hi chIt nghla, xây dirng chInh quyn Nhân dan và thrc hin các mlic
tiêu kinh th - xä hi.
+ Phát huy tinh thAn chIt dng sang tao, tr 1irc vixm len; ra sac khai thác
m9i tim nang và các diu kin thun lçii, kh&c phic khó khan, tr dOi mai và gop
phAn tIch crc vào cong cuc di mâi chung cIta dAt nuôc.
Cuang 11th xây dijng dAt nuOc trong thai kS' qua d len chIt nghla xa hi dã
kh&ng djnh "Mat trn Td qudc Vit Nam cO vai trô rdt quan trQng trong sy nghip

9

dgi doàn kt toàn dan xáy dung và báo v To quóc" Va XáC djnh: "Mt trn To
quOc Vit Nam là lien minh chInh trj cia cOc doàn the' Nhán dan và cia cá nhán
tiêu bieu trong các giai cq'p, các td'ng lap xä hOi, các dan tóc, các tOn giáo, là cci
th chInh trj cia chInh quyen nhán dan. Dáng C'5ng san Viçt Nam viia là thành
viên, vfia là ngu'ài lãnh dgo Mgt trgn ".
Sau Dai hi toàn quc 1.n thir VII cüa Dãng, Nhà nuóc dã dy manh vic
th ch hóa vai trô, vi trI trách nhiêm ciia Mat trân trén môt so linh virc ho.t dng.
Ngày 17/11/1993, Bô Chmnh tn Ban ch.p hành Trung uong Dâng dã ra Nghj quyêt
07-NQ/TW v "Di doàn k& dan tc và tang cir1ng Mat tr.n Dan tc Thông
nht", d ra 4 chü truang ion, dng thai là 4 quan dim co bàn chi do qua trInh
tang cuong và mO rng khi di doàn k& dan tc và tip tic dôi mOi to chOc va
hoat dng cüa Mt trn T quc Vit Nam.
Dii hi 1n thr IV Mt trn T quc Vit Nam (hçp ti'x ngày 17 den
19/8/1994) dã d ra phuang huOng tip tiic d& mOi t chOc và phi.wng thOc hot
dng cüa Mitt tr.n nhm lam t& hm ntta chOc näng doàn k& dan tc, t.p hçxp m9i
lirc luçing tan thành sir nghip di m0i vi muc tiêu dc lQLp dan tc, chü quyên
quc gia, toàn vçn 1nh th, phn d.0 sOm thoát khôi nghèo nan, lc hu, tiên len
dan giàu rnthc manh xã hôi cong b&ng van minh. Thirc hin các nghj quyêt Dai hi
VIII, Di hi IX cüa Bang và chi.rang trInh Mt trn T quc Vit Nam "Dai doàn
kêt dan tôc xây dçrng và bào v d.t nuOc"; k' h9p thir 5 Quôc hi khoá X nàm
1999 dâ thông qua Luat Mt trn T quc Vit Nam, to Ca sO pháp l quan tr9ng
dê Mt trn T qu& Vit Nam hot dng có hiu qua, mO rng v t chirc và hoat
dng, cüng c và tang cix0ng khi di doàn kt toàn dan, phát huy vi trI, vai trô
cüa Mat trân trong dOi s6ng chInh trj — xâ hi. Hi nghj ln thir 2 Uy ban Trung
iiang Mt trn T quc Vit Nam (khóa IV) dã quy& djnh mO Cuc 4n dng
"Toàn dan doan kt xay dirng cuc sng m6i 0 khu dan cu". Ngày 03/5/1995 Ban
Thix0ng trirc Uy ban Trung ucing Mt tr.n T quc Vit Nam ra Thông tn 04
huOng dn thirc hin Cuc 4n dng "Ton dan doàn kt xây drng d0i song van
hóa 0 khu dan cu" (nay là Cuc 4n dng "Toàn dan doàn kt xây d1rng nông thôn
mOi, do thj van minh").
- Dti hi dai biu Mt trn T quc Vit Nam ln thu V (h9p tir ngày 26
den 28/8/1999) dánh du ct mc quan tr9ng trong vic thrc hin chInh sach dai
doàn kt dan tc và tang cuOng M.t trn Dan tc Thng nht trong thOi k' phát
triên m01 cOa d.t nuOc, là Di hi phát buy tinh th.n yêu nuOc, sire mnh dti doàn
kt toàn dan tôc, tang cuäng M.t trn Dan tc Th6ng nhAt, day manh cong nghip
hóa, hiên dai hóa, xây drng và bão v T quc Vit Nam xã hi chü nghia.
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Tháng 10 näm 2000, Doàn Chü tjch U' ban Trung wmg Mat trn To quôc
Vit Narn phát dng cuc 4n dng "Ngày vi nguài nghèo" trong ph.m vi toàn
quôc, the hin chü tri.rang phü hqp v&i lông dan, Dáng, mang nghia chInh trj,
xa hôi và nhân van sâu sic.
- Di hi di biu Mat trn Ti quc Vit Nam 1n thir VI (h9p tü ngày 21/9
den 23/9/2004) là Di hi "Phát huy sic manh Dai doàn két toàn dan tc, náng cao
vai trô Mt trn T quo'c Vit Nam ddy mgnh sc nghip cong nghip hóa, hin di
hóa dat nicóc, vi myc tiêu dOn giàu nuóc mcinh, xã hç$i cOng bäIng, dOn chz, vOn
minh ".
Di hi 1n thu X cüa Dâng Cong san Vit Nam khng djnh: Mat trn To
quc và các doàn th Nhân dan có vai trô rt quan tr9ng trong vic t.p hqp, 4n
dng, doàn kt rng rai các tng l&p Nhân dan; di din cho quyn và 1çi Ich hqp
pháp, nguyen vQng chInh dáng cüa Nhân dan; dua chü truang, chInh sách cUa
Dàng, Nba nuâc, chi.rong trInh kinh t, van hoá, xã hi, quc phông, an ninh thành
hin thirc cuc sng. Nhà ntrc ban hành Ca ch d Mat trn T qu6c Vit Nam và
các doàn th Nhân dan thirc hin t& vai trô giám sat và phãn bin xã hi.
- D?i hi di biu toàn quc Mat trn T qu& Vit Nam lAn thu VII di.rc t
chüc trong các ngày 28, 29 và 3 0/9/2009 ti Thu do Ha Ni. Chü d cUa Di hi
là "Náng cao vai trô Mgt trn Td quo'c Vit Nam, phát huy dOn chi, tOng ciràng
dng thuçn xO h5i, xOy dyng khi dgi doàn kit toàn dOn tç3c vi dOn giàu, nithc
mgnh, xO hôi cOng bcng, dOn chi, vOn minh".
Dai hi dâ d ra mlic tiêu, phtrang hithng, nhim vi và chiicing trInh hành
dng nhim k' 2009-20 14 và chInh thrc phát dng phong trào thi dua yêu niióc
trong toàn Dàng, toàn dan, toàn quân 1p thành tIch chào mirng k' nim 1.000 nàm
Thäng Long - Ha Ni, 80 nãm ngày thành 1p Mat trn Dan tc Thông nhât Vit
Nam và các ngày 1 lan cüa dAt nithc. Dai hi dâ ra Rn kêu gi các tang lap Nhân
dan a trong nithc và a nixôc ngoài doàn k&, dng tam hip 11rc cüng toàn Dãng,
toàn quân và toàn dan phát huy cao d lông yêu rnxâc, chI tir lrc tir cuang, dông
lông chung sue thrc hin thAng li sir nghip cOng nghip hoá, hin di hoá dat
nuâc vi mi1c tiêu "Dan giàu, nuâc mnh, xã hôi cong bng, dan chü, van minh".
Trong nhim kS' Dai hi, ngày 12/12/2013, BO ChInh trj dã ban hành Quy&
djnh 21 7-QD/TW v vic ban hành "Quy ch giám sat và phãn bin xâ hi cüa
Mat trn T quc Vit Nam và các doàn th ehInh trj - xâ hi" và Quyêt djnh 218QDITW v vic ban hành "Quy djnh v vic Mat tr.n T quôc Vit Nam, các
doàn th chInh trj - xã hi và Nhân dan tham gia gop ' xây dmg Dãng, xây drng
chInh quyn". Sau khi các Quy& dinh nêu trên thrac ban hành, Doàn Chü tjch,
Ban Thiiang trirc Uy ban Trung ..rong MTTQ Vit Nam dâ ban hành, phôi hcip và
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d xut v&i the co quan chirc nãng ban hânh nhiu van ban quán trit, triên khai
thuc hiên giám sat, phãn biên xã hôi, gop xây dirng Dãng, xây dirng chInh quyên
trong h thng MTTQ Viêt Nam, nhu: Thông tn s 28/TTr-MTTW-BTT ngày
17/4/2014 hi..ring dn thirc hin mt s diu Quyt djnh so 217, Quyêt djnh so
218; K hoach s 471/KH-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 v triên khai thirc hin
Quyt dinh s 217, Quyt dinh s 218 trong h thng MTTQ Vit Nam. Den nay,
các hoat dng giám sat, phãn bin xà hôi và tham gia gop xay dmg Dãng, chInh
quyn cüa MTTQ Vit Nam trng bicc di vâo n nêp. MTTQ Vit Nam các cap dä
tIch crc barn sat chirang trInh, k hoach cüa dip üy, chInh quyn các cap và nhirn
vii phát trin kinh t - xã hi, xay drng Dãng, chInh quyn cüa dja phro'ng, nhrng
vn d xã hi và nhan dan quan tam, birc xüc d giám sat, phân bin xã hi hang
näm. Gop thuOng xuyên, djnh ks', dot xut di.rçic quan tam han; gàn giám sat,
phân bin xa hi vói nhim vi 1.ng nghe kin Nhân dan, vn dng nhân dan
thrc hiên chInh sách, pháp 1ut, các phong trào thi dua yêu nufc, các cuc vn
dng.
- Di hi dai biu toân quc Mt trn T quc Vit Nam 1n thr VIII (h9p
tü ngày 25/9 dn 27/9/20 14) dixçic th chirc ti Thu do Ha Ni, vói chu dê "Doàn
kt - Dan chU - D& mri - Phát trin". Dai hi dã dánh giá kt qua thrc hin Nghj
quy& Dai hi và Chuang trInh hành dng cüa Mt trn T quéc Vit Nam lan thu
VII (2009 - 2014); rut ra nhfrng bài hoc kinh nghim, nhn djnh, dánh giá C11 the,
toàn diên v tInh hInh khi dai doân k& toàn dan tc; d ra mic tiêu, phucing
hixóng nhim vi1 và Chi.rang trInh hàrth dng cüa M.t trn To quôc Vit Nam
nhiêm k' VIII (2014 - 2019). Vói tinh thn "Doàn kt - Dan chü - D,i mâi", Dai
hi di biu toàn qu& MTTQ Vit Nam lAn thir VIII thit tha kêu gçi toàn the
dng bào Vit Nam ta & trong nithc và rn.râc ngoài tIch circ h'ir&ng üng thrc hin 5
chuong trInh hânh dng cüa MTTQ Vit Nam, phát huy sue manh dai doân két
toàn dan tc, cung Dâng và NI-ìà nithc tn dtng thôi ca, vi.rçit qua thách thüc, quyêt
tam thrc hin thtng lçi sir nghip cOng nghip hóa, hiên dai boa dAt nithc, xây
drng mthc Viêt Nam hOa bInh, thng nhAt, dc Ip, toàn vçn lãnh th, dan giàu,
nucc mnh, dan chü, cOng bng, van minh và hanh phüc.
- Di hi dai biu toàn quc Mt trn T quc Vit Nam lAn thir IX, nhim
kS' 2019 - 2024 ttr ngày 18 dn ngày 20/9/20 19 t?i Thu do Ha Ni, vâi chü dê:
"Phát huy sue manh dai doàn kt toân dan tc, nang cao chAt li.rgng, hiu qua hot
dng cua Mat trn T qu& Vit Nam, vi dan giàu, nuâc manh, dan chü, cOng
bAng, van minh". Ch.rang trinh hành dng Di hi di biu toàn quc Mt trn To
quc Vit Nam lAn thir IX, nhim k' 2019 - 2024 là: Tiêp tiic dôi mi manh m
ni dung và ph1xang thuc hot dng cüa M.t trn T quc Vit Nam; tang cu&ng
cung c lien minh chInh trj, xây dirng và cung c v&ng chAc khi dai doàn kt toàn
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dan tc; d?i din, báo v quyn và lai Ich hçip pháp, chInh dáng cüa Nhân dan;
thirc hiên dan chü, giám sat va phàn biên xa hi, du tranh phông, chông tham
nhüng, lang phi, thixc hành tit kiêm, tham gia xây dirng Dâng, chInh quyên trong
sach, vüng mnh; tang cithng dng thun xã hi, thüc dy tinh thin thi dua sang
tao, phát triên kinh té - xa hi, dy manh sr nghip cong nghip hóa, hin dai hóa
và hi nhp quOc tê, gui vtrng hôa bInh, bão v v&ng chic T quc Vit Nam xâ
hi chü nghia, vi dan giàu, n.thc mnh, dan chü, cong bang, van minh.
Trâi qua gn mtt th ks', vâi nhiu hInh thtrc ti chirc và ten gi khác nhau,
Mt trn Dan tc Thong nht Viêt Nam nay là Mt tr.n To quôc Vit Nam luôn
trung thành v6i igi ich cüa Nhân dan, tiêu biu cho truyn thng doàn két dan tc,
là biêu tixçing ye lông tir hào, tlr ton dan tc, là trI tue, scrc mnh không gI lay
chuyn nOi cüa các th h ngrYi Vit Nam yêu nirâc trong cuc du tranh giài
phóng dan tc, thng nhAt dt ntx&c, xây dirng và bão v To qu&.
III. MÔT SO NHIEM VJ TRONG TAM CUA MAT TR4N TO QUOC
VIET NAM TRONG THUI GIAN Tfl
Mt trn T quc Vit Nam ngày nay nêu cao vai trô, trách nhim dôi vâi
sir nghip xay drng và báo v T quc, không ngrng di mdci ni dung và ph.rang
tht'rc hoat dng nhm thirc hin thing lçii m1ic tiêu cüa Dai hi ln thu IX Mt trn
T quc Vit Nam d ra là: "Tiê'p tyc dcii m&i manh me no! dung và phzrong th&c
hogt dOng cia Mat trn T quc Viêt Nam, tang cu-àng czng có lien minh chInh
trj, xáy du-ng và czng c vüng chc /c/zi dgi doàn ké't toàn dan tç5c, dai diên, báo
v quyn và lcti Ich hcrp pháp, chInh dáng cia Nhán dán, thu-c hin dan chi, giám
sat và phán bin xâ h7i, dáu tranh phông, cho'ng tham nhüng, lang phi, tham gia
xáy dung Dáng, chInh quyn trong sgch, vfrng mgnh, tang cu-&ng dng thu2n xd
ho!, thzc dá'y tinh thcn thi dua sang tao, phát trin kinh t - xâ h5i, day mgnh st
nghip cong nghip hóa, hin dgi hóa và hOi nhçp quO'c tê giü vi-ng hôa bInh, báo
v ving chc T quc Vit Nam xd hç51 chi nghia, vi dan giàu, nwác mgnh, dan
chü, cOng bang, van minh".
D dat dixçic mic tiêu trên day, Mt trn T quc Vit Nam các cap và các
t chüc thành viên thng nht hành dng, quy& tam ph.n d.0 thrc hin 5 nhim
vli tr9ng tam nhix sau:
Tht nhdt, tuyên tniyn, vn dng, tp hçxp các t.ng l&p Nhân dan; cüng cô,
tang cu1ng, phát huy suc mnh dai doàn kt toàn dan tc xay drng và bão v TO
quc Vit Nam xâ hi chü nghia. Tip tiic m& rông và da dng hóa các hInh thuc
4n dng, tp hçip, doàn kt rng rãi các tng lap Nhân dan. Tp hqp kiên, kiên
ngh cüa Nhân dan d kjp thai phán ánh dn các cci quan Dáng, Nhà ntthc; theo
dôi, giám sat và dOn dc vic xCr l, giái quyk

Th- hai, 4n dng Nhân dan thi dua hc tap, lao dng sang t?o, thirc hin
thang lçii cac mic tiêu phát trin kinh t, van hóa, xâ hi, giü vmg quôc phông, an
ninh cUa dt nuc. Vn dng Nhân dan phát huy tinh thn tir hrc, tir cixô'ng, tir ton
dan tôc, thi dua hoc tap, lao dông sang tao, phát trin san xut, kinh doanh, phát
huy tãi näng, sang kin, giüp nhau giám nghèo bn v€tng, vucin len lam giàu chInh
dáng, cing Dâng, Nba nuóc, các cp, các ngành vl.rçit qua khó khän, thách thüc,
tao dà tang tnr&ng vng chic cüa nn kinh t qu& gia, câi thin nâng cao chat
krçrng toàn diên di sang Nhân dan. Van ctông Nhân dan tang cung tir quãn, doàn
kt xay dirng di sng van hóa a co s&, chãm lo sr nghip giáo di1c, phát triên
ngun nhan hrc, chäm soc sirc khôe Nhân dan; xây dirng gia dInh am no, hanh
bin di khI hu, xây drng cânh
phüc; tham gia bão v môi tri.rang, 1rng phó
quan môi tnr1ng sang, xanh, sach, dp; gircing mu ch.p hành pháp lu.t, bâo dam
an toàn giao thông, an toàn thirc ph.m, dy lüi tiêu c1rc, ti phm và t nan xã hi.
Phát huy truyn thng tl.rang than tixcing ái; thrc hin cong tác dn on, dáp nghia,
báo dam an sinh
hi; trin khai các hoat dng cüu trcl, nhân dao tü thin, vn
dng giüp dr ngithi có hoàn cánh khó khãn, bj thit hai do thiên tai, hoan nan.
Tht ha, thirc hin dan chü, dai diên, bâo v quyn và lçii Ich hçxp pháp, chInh dáng
cüa Nhãn dan; giám sat và phãn bin xâ hi, tham gia phông, chOng tham nhUng, lang
phI, gop phn
drng Dãng, chInh quyn trong sach vQng m?nh. Tip tc 4n dng,
phát huy vai trô Nhãn dan tham gia xây dirng Dáng, Nba ni.râc; tO chi're gop Va tp hcip
kin cüa Nhân dan tham gia vào các du thão van kiin và sang kin tham gia xây dirng
Dãng, xây dirng dt nuâc vào dip dai hi Dâng cac cAp và Di hi di biu toãn quôc lan
thu XIII cüa Dãng. Ph& hçip hoàn thin các quy dinh pháp lut, tO chüc Va vn dng cü
tn, Nhân dan thrc hin dung, dAy dü quy&n hn, trách nhim trong bAu eir di biu Quôc
hi khóa XV va dai biu Hi dng than dan các cAp nhim k' 2021 - 2026; nãng cao
chAt krçng, hiêu qua t chi'ic tip xüc ci:r tn. Phat huy vai trô cüa Mt tr.n va sue manh
cüa Nhân dan trong tham gia dAu tranh phông, chng tham nh€ing. Tang ci.rang giám sat
vic thirc hin the chü tnrong, &rtmg 1& cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut ciia Nhà ntrâc;
tham gia
drng, phan biên dir thâo the chü trirong, du&ng I& cia Dãng, chmnh sách,
pháp lut cUa Nhà nixóc có lien quan trirc tip dn quyn và lçii Ich hgp pháp, chmnh dáng
cüa Nhãn dan, quyn và trách nhim cüa Mt trn TO quOc Vit Nam.
vai

xa

xay

xay

Th tir, tang ciräng doàn kt qu& t, ma rng hoat dng di ngoi Nhân
dan. Day manh cac boat dng di ngoi Nhân dan theo phuong châm "chü dng,
sang tao, hiêu qua", tang clx&ng tInh doàn kt, hthi nghj gifla nhân dan Vit Nam
v&i nhân dan các nir&c trên th giói, gop phAn m& rng quan h di ngoi cüa
Dâng, tang ci.rang ngoi giao cüa Nba nirâc, nâng cao vj th cüa Vit Nam trên
tnr?:lng quôc tê. Tuyên truyên, 4n dtng Nhân dan thirc hin chü truclng dôi ngoi
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cüa Dáng, chInh sách ngoi giao cüa Nba nuàc. Vn dng, tao sir üng h cCia bn
be quc t, gop phn bão v chü quyn quc gia, gi vng hôa binh, dc 1p Va
toàn yen lânh th, gi vng môi tru&ng hôa bInh, n dinh d phát triên dat niróc.
Th& näm, tang ctthng cüng c t chiic, di mói ni dung, phrcing thiic,
nâng cao hiu qua hoat dng cüa Mt trn T quôc Viét Nam, dáp üng yêu câu
nhim vii trong giai doan mâi. Kin toàn Uy ban Mt trn các cp vâi thành phân,
co cu hçip 1 d M.t trn thçrc su là th chrc lien minh chInh tr, lien hip tir
nguyen, dai din tiêu biu cho chI và nguyen vng cüa Nhân dan. Cüng cô, kin
toàn t chirc b may, can b cu quan chuyên trách Uy ban Mt trn các cap phCi
hçip vói chtxc näng, nhim v1i mri theo huàng tinh gçn, hoat dng có hiu qua.
Xây dirng di ngü can b cüa Mt trn chuyên nghip, tam huyt và sang tao, dáp
ing yeu cu cüa cong tác vn dng qun chüng. Tang cithng dào tao, bôi duOng
nâng cao nghip vi näng hrc di ngü cho can b chuyên trách; phát huy manh me
vai trô cüa di ngü chuyên gia, cong tác viên. Nâng cao cht h.rçing, hiu qua hoat
dng cüa Hi dng Dr van, Ban Tir v.n, Ban cong tác Mt trn a dja bàn dan cu.
Di mâi ni dung, phucmg thic hoat dng cüa Mt trn trén co sâ dOi mâi toàn
din các m.t cong tác, các linh vrc hoat dng cüa M.t trn, t1r vic xây dirng và
ban hành chü trtxcmg, t chüc trin khai thrc hin, tang cixxng co ch phôi hqp
trong và ngoài h thng.
Hu&ng t&i k nim 90 nãm Ngày thãnh 1p Mt trãn Dan tc Thông nhât Ngày truyn thng Mt tn3n T quc Viêt Nam (18/11/1930 — 18/11/2020), chüng ta
câng tr hào v truyn thng yéu ntthc, ye yang cüa Mt trn Dan tc Thng nhât Vit
Nam, k tht'ra và phát huy src manh cüa khi dai doàn kt toàn dan tc, coi do là
than t ci bàn d thrc hin th.ng lçii cong cuc di mài, dy math Cong nghip hóa,
hin dai hóa dt nithc và hi nhp qu& t, ph.n du xây dmg mt ni.róc Vit Nam
hôa bInh, thng nht, dc lQtp, dan chü, giàu manh, vüng bu.ràc di len chü nghia xã
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