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MAT ThAN DAN TOC THÔNG NHAT VIT NAM — NGAY TRUYEN 
THÔNG MAT TR4N TO QUOC VIT NAM (18/11/1930 — 18/11/2020) 

I. MT TR4N DAN TQC THÔNG NIIAT VIT NAM RA DO1 - 
BTfOC PHAT TRIEN CUA PHONG TRAO YEU NTJOC VA PHONG 
TRAO CACH M4NG CUA NHAN DAN TA 

Tir nra cui th k Xlix, thrc dan Pháp xâm luqc, théng trj nrvc ta, trng 
biên nithe ta thành xã hi thuc dja ncra phong kin. Chiing d dung nhiu thu 
don thông trj, áp bic, bóc lt h& sic tan bo và tim mi cách d dan áp, dap  tt 
phong trào yêu nithc và phong trào cách mang cüa Nhàn dan ta. Li'ie nay, ton tai 
hai mâu thun ca bàn: mâu thun giüa toàn th dan tc Vit Nam vii thrc dan 

Pháp xâm hrçic và mâu thun giüa nông dan vi dja chü phong kin. 

Duth tác dng chInh sách thng trj cüa thrc dan Pháp và mt so yêu to 
khác, lam cho xã hOi  Vit Nam bin di sâu sic, các phong trào d.0 tranh chng 
thrc dan Pháp nc ra lien tip tir cui th kSr XIX dn du th k XX nhuiig l.n 
luçit bj tht bi vi thiu dithng 1i ding d&n, thiu t chirc vcrng mnh, thiu 1irc 
luçrng tiên phong. Diu do dugc Lnh tii H Chi Minh k& lun: "Tr ngày bj dê 
quc xâm chim, nu&c ta là môt xü thuôc dja, dan ta là vong quc no, T quc ta 
bj giày xéo duói got st cüa kê thu hung ác. Trong my muoi nm khi ehua có 
Dãng, tInh hinh den ti nhu không có &thng ra" 

Trong bi cánh do, Lânh tii Nguyn Ai Quôc dã không di theo con dt.rng 
cüu rnthc cüa các vj tin bi vi nhn thy i do con nhflng han  ch. Ngithi tim hiu 

rnt s cuOc  each rntng tu san, nht là Dai  cách rnng Pháp näm 1789 v&i bàn 

Tuyên ngôn nhán quyê'n và dan qzê'n và khu hiêu "Tu' do, blnh dcng, bác ái" nôi 

ting; cách mtng Bc M9 vâi Tuyên ngôn d5c l2p  nárn 1776 tuyên bó v quyên 

con ngi.r?i thiêng liêng bt khá xârn phm, nhung nhn thy a do "van cOn áp birc 

bt công", không th dáp üng yêu cu cüa dan tOc  Vit Nam. Cu& cüng, Nguai 
tim duçic và .quyt dnh dua dan tc Vit Narn di theo con duang Cách mng tháng 
Mui Nga näm 1917 cüa V.1 Lenin - Lanh t11 ciia giai cp vô san th giai, nguäi 

k thi'ra và phát trin di san vi dai  cüa C.Mác - Ph.Anghen. 

Qua thsyi gian chun bi v tu tuang, 1 lun, th chüc và can b, Nguyn Ai 
Qu& triu tp và chü trl Hi ngh thành 1p Dàng Cong  san Vit Nam vào tháng 
2/1930 tai Ciru Long, Hucmg Cãng, Trung Quc; thông qua Chánh cwo'ng van tá't, 

Sách lwcic vá'n tá't, Chwctng trInh torn tà't và Die'u 1ç vá'n tat cUa Dàng do Nguai 

soan thào, vach  ra nht'thg vn d co bàn v dithng li cách mng Vit Nam, trong 
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do có nhftng ni dung v yêu cu tp hçp 1irc hrcing, xây dirng kh& dai doân k& 
dan tc. Do là cci s& quan tr9ng d sau do Dàng ta xây dirng Mt trQ.n Dan tc 

Thông nh.t Vit Narn. 

Gita hic cao trào each inng du tiên do Dãng 1nh dao 1930-1931, ma dinh 

cao là Xô vit Ngh - Tinh dang din ra sôi ni và r.ni r trong Ca nuóc; ngày 18-

11-1930, Ban Thuing vi1 Trung trang Dãng Cong san Dông Dtrong ra Chi thj ye 
vn d thành 1p Hi Phàn d Dng rninh - hInh thrc du tiên cüa Mt trn Dan 
tc Thng nht Vit Nam. Chi th xáe djnh Hi Phãn d Ding minh phái bào dam 
tInh cong nông; dng thii phái m& rng tâi các thành phn trong dan tc d Mt 
trn thirc sr là cña toàn dan và nhn math: "giai cp vô san lath dao cuc each 
mng tu san dan quyn a Dông Duang ma không t chirc duqc toàn dan lai  thanh 

mt 1irc 1ugng th.t rng, that kIn thl cuc each rnng cong khó thành công". 

Hi Phán d Ding minh là hmnh thCrc t chrc d.0 tiên cüa M.t tr.n Dan tc 
Thing nht Vit Nain, dánh d.0 s11 truàng thành v nhn thirc và clii dao thrc tin 
each mng cüa Dàng ta. Do cüng là c&ig hin vi dai  v 1 lun và thirc tin cüa 

Nguyen Ai Quôc, là thành qua cfia sir kt hcip giia chü nghia Mac - Lenin vó'i 
phong trào cong nhân và phong trào yêu nu6c, chtmg tO giai cp cOng nhân Vit 
Nam dü tnrâng thành, dñ süc gánh vác sir mnh ljch sCr lath dao  each mng. 

Tir do tài nay, tuy có nhü'ng hInh thirc và ten gi khác nhau cho ph'à hqp vài 
nhim vii cüa tmg thai k' each mng nhtxng Mt trn Dn tc Thng nh.t Vit 
Nam luôn là noi tp hgp các giai th.ng xã hi vi mçtc tiêu lan cUa dan tc. 

II. NHNG CHING D11(1NG LId  siY YE YANG VA DONG GOP 
TO LON CUA MIT TRN DAN TQC THÔNG NIIAT VIT NAM 

A. ThOi k dâu tranh giành chInh quyên cách ming (1930 — 1945) 

1. H3i Phán diDEng minh (11/1930-3/1935) 

Ngày 18/11/1930 Ban Thuàng vi Trung u'ong Dáng Cong  san Dông Ducing 
ra Clii thj thãrth 1p Hi Phán d Dng minh. Day là hIth thirc du tiên cia M.t 
trn Dan tc Thông nhât Vit Nam duai sir länh dao cüa Dàng. 

T.r khi thânh 1p dn tháng 3/1935, Hi Phàn d Dèng minh cIa có nhiu dOng gop 

quan tr9ng cho each mng Vit Nam duâi sr länh dao  cüa Dãng. 

2. H3i P/ian ctê Lien minh ('3/1935-10/1934) 

Tháng 3 närn 1935, Dai hi Dãng lan thir that cOa Dâng thông qua Nghj 
quy& v cong tác Phán d Lien minh. Nghj quyt xác dnh các thim vii c.n thit 
truOc mt: 1p t1rc t chirc ra các Hi Phân d Lien rninh, dàng viên phãi vào Hi, 
m& rng th ehc Hi tói cp toãn Dông Du'ang, lôi kéo rng rài cac th chac, ca 

nhân cO tInh cht phãn d phâi lien kt cuc v.n dng Phãn d Lien minh vn có 
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nh'ftng khu hiu chung tuyên truyn ion lao vOi các cuc d.0 tranh dôi quyn igi 
hang ngày. Phãi ra báo và tài lieu riêng cho Phàn d Lien rninh; can sfra dôi nhftng 
sai sot v ton chi, diu l, các hInh thirc t chirc Phãn d Lien minh cOa các dàng b. 

3. Mi trin Th6ng nht Nhân dan P/ian dl Dông Throng (10/1936-
3/1938) 

Nhthig nàm 1936 — 1939, tlnh hInh th giOi din bin mau lç, phOc tap. Chü 
nghia phát xIt xut hin, nguy ca chin tranh th giOi dang dn g.n. Sau khi dir 
Dai hi Quc t Cong san In thr 7 trO v, Doàn dai  biu Dãng ta cing vOl Ban 
Chap hành Trung rnmg h9p Hi nghj (thang 11/1936) xác dnh mic tiêu chü yu 
và nhim v11 truOc m&t cüa cách ming Vit Nam lüc nay là d.0 tranh chng chê d 
phàn dng thuc dja, chng chü nghia phát xIt, chng chin tranh, dôi tr do, dan 
chü, cam áo va hàa bInh. Dang quyt dnh tam  th?yi chua nêu k1iu hiu "dánh do 
d quc Pháp và giai cp dja chü giành dc 1p dan tc và rung dAt cho dn cay" 
dng thôi chü tnrong thành 1p Mt tran  Thong n1it Nhân dan Phàn d DOng 

Duang t.p hqp các hrc hrcmg toãn DOng Drnmg vào cuc dâu tranh chông dê quOc. 
4. M1 trçin Dan chá Dông Dwcrng (3/1938-11/1940) 

D phit hgp v&i tInh hInh thc t và yêu c.u, nhiin v1i cách mng, Hi nghj 
Ban Chap hành Trung uang Dâng tháng 3/1938 quy& dnh dèii ten thãnh Mt trn 
Thong nh.t Dan chü Dông Ducrng, gçi tt là Mt trn Dan chü Dông Duang. NhO 
có chInh sách Mt tr.n dáng dAn, có phtrcmg pháp 4n dng khôn khéo, phixang 
pháp dAu tranh linh hoat nên Mt trn dã tp hçip, doàn k& rng rai các giai tng 
xã hi nhtx cong nhân, nông dan, tiu thuo'ng, tiu chü tu san nhô, dng thai con 
b&t tay vOi các dâng phái cal hxang, k ca nhmg nguOi Pháp tin b 0 DOng Dixang 
nh&n chng chñ nghTa phát xIt, cMng chin tranh, dOi tir do, cam áo, hOa binh. 

5. Mt trçin Dan t3c Thing nht1 P/ian dl al/1940-5/1941) 

Ngày 01/9/1939 Chin tranh th gi0i l.n thO II büng n, tháng 9/1940 phát 
xIt Nht vào Dông Duang, thrc dan Pháp thoà hip v&i phát xIt Nh.t, th.ng tay 
dan áp phong trào dan chñ cMng chin tranh cüa Nhân dan ta. Tháng 11/1940 Hi 
nghj Ban Chp hành Trung uang Bang chü trucing thãnh 1p M.t trn Dan tc 
Thng nh.t Phán d, nhm t.p hgp ht thãy nhffiig lirc luçmg phàn d, phàn phong 
kin 0 Bong Dtwng dánh d d quc Pháp — phát xIt Nht và be lü tay sai phãn lai 
quyn igi dan tc. Nh0 nhthig chü tri.rang diing dn do, các t chüc phán d nhanh 
chóng dugc phát trin, Mt tr.n di.rcic mO rng trong các tng lOp Nhãn dan. 

6. Mt trmn Vit Mm/i (thành 1p hìr h/iáng 5/194 1) 

Nhn thy sr chuyn bin cüa tInh hInh th giOi và trong nuOc có lcii cho 
cách rnng \TitNam, ngày 28/01/1941 Nguyen Ai Quc v nuOc (sau han 30 nàm 
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bôn ba hoat dng & nixc ngoài). Tháng 5/194 1 Nguäi triu tp Hi nghj Trung 
uang Dàng l.n thu1r tam. Hi nghj nh.n djnh: Cách mng Vit Nam là cách mng 
dan tc giãi phóng, truâc mt tam  gác khu hiu "each mng th dja" d lôi kéo 

da chü tin b, ma rng Mt trn Dan tc Thng nht ehng Pháp, Nht nh&m 
giãi quyt nhim vu sng con cüa dan tc lüc nay là giãi phóng dan tc. D hoàn 
thãnh nhim vti giài phóng dan tOe theo d nghj cUa dng chI Nguyn Ai Quc, 

HOi nghj quyt djnh thành 1p  Mt tr.n Vit Nam DOe  1p Dng mirth, gçi tt 

là Mt tr.n Vit Minh bao gm các hOi  cu1ru quc cüa các tang ltp Nhân dan. 

Thong 10/1941,Vit Minh cong b Tuyên ngôn, Chuong trInh và Diu l. 

Day là l.n d.0 tiên mOt  Mt tr.n Dan tOe  Thng nh.t trInh bay Cong khai di.rng 
Mi, chInh sách, phrrong pháp tin hành và t chu1rc 1ic 1ucng du tranh d thrc hin 
miic dIch cu1ru nuac cUa mInh. Ngày 07/5/1944, Tng bO Vit Mirth ra Chi thj ye 

su'ra soan khôi nghTa. Tháng 10/1944 Bác H có thu kêu gci dng bào ra sulrc chuân 

bj d h9p toàn quc Dai hOi, d.i bMu cho tt cá các dáng phái cách mnh va các 

doàn th trong nu&c d bu cu1r ra "Mat cc cá'u th 4cc lwi'ig và uy tin, trong thI 

länh dçio cong vic thu quO'c, kié'n qudc, ngoài thI giao thip vol các hu bang". 

Ngày 22/12/1944 Bác H ra chi thi, thành 1p DOi  Vit Nam Tuyên truyn 

Giài phóng quân. Ngày 09/3/1945 Nht lt d Pháp, dOe chMm Dông Duang. Ban 
Thuang vi Trung iicing Dng ra chi thi,  "Nht Pháp bn nhau và hành dng cüa 

ching ta". Thc hin Chi thj do, mOt  cao trào each mng dã xut hin & nhiu nui; 

khu giãi phóng Vit Bc gm 6 tinh duge thành lap. TInh hmnh chuyn bMn mau 
ic, phát xIt Dilrc du hang Lien Xô và các nuàc Dng minh. DMg chI Nguyn Ai 
Qu6c kêu gçi dng bào dung cam tin len dtrai ng9n ci cüa Vit Minh hay "dem 
sue ta ma tr giài phóng cho ta". Dai hOi Quc dan do Tng bO Vit Minh triu t.p 
hçp & Tan Trào trong 2 (ngay 16 -17/8/1945) dã nhit 1it tan thành chü tri.rang 

Tng kh&i nghia do Dáng Cong san kin nghj, thông qua Lnh kh&i nghia Va 10 

chInh sách iOn cüa Vit MinE, quyt djnh Quc ks', Quc Ca. "Dzi hi dã cz'c ra (Yy 
ban Dan tç5c Giái phóng Vit Nam, sau nay trO thành C'hInh phi lam th&i cia 

nwó'c Viçt Nam Dan chi Cc5ng hda" do Lãnh ti H ChI MinE lam Chü tjch. Chi 
trong vOng 2 tun l chInh quyn djch hoàn toàn s11p d, Uy barr Nhan dan lam 
thii dugc thành 1p khp các dja phucmg trong cà nuOc. Ngày 02/9/1945 tai Ha 
NOi, Chü tjch Ho ChI Minh dcc Tuyên ngôn dOe  l.p khai sinh nuOc Vit Nam Dan 

chü Cong hOa ( nay là nuOc Cong hOa xã hOi  chñ nghia Vit Nam). 

B. ThOi k' bão và phát triên thành qua Cách mng tháng Tam, tin 
hành kháng chin chng thii'c dan Pháp và d quc M xãm hrçrc (1946 - 

1975) 
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• 
1. Mt trn VitMinh tang ctrông doãn kt toàn dan gop phn bão v 

va gui virng chinh quyen cach ming 

Sau khi Cách mng tháng Tam thành công, chInh quyn cách mng dng 
trithc tInh th "ngàn can treo sQri  tóc", thu trong gic ngoài, nn dói, nan  d& hoành 
hành. D bão v chInh quyn each mng non tré, lam tht bai  mi am mu'u cUa ké 
thu và tay sai, nhim v1i cüng c và phát trin Vit Minh thrçic d& ra ci th; vic 
phát trin các t chtrc ciru quc thong nMt trong eà nithc tri thành vn d cn kIp. 
Truâc s1r boat dng ráo rMt cña các 1oii ké thii, Dãng ta chuyn vào hoat dng bI 
mat; tü do vai trO cüa Vit Minh trong di sng chInh trj cüa dt nithe ngày càng 
duçc d cao và ngày càng thu nh.n them nhmg thành viên môi, gop phãn ngän 
chàn, phân hóa hang ngü các dãng phái chInh trj phãn dng barn got quail Tithng, 
dng thôi tuyên truyn, 4n dng Nhân dan tham gia các phong trào sn xut cl'ru 
doi, tumn 1 yang, hü gao tit kim... Nh nhUng hoat  dng có hiu qua cüa Vit 
Minh, kh& dai  doàn kt toàn dan thirc sr tr& thành hu thun virng ch.c chng thii 
trong gic ngoài, dua con thuyn each mng Vit Narn vuçrt qua thác ghnh nguy 
him, bào v duqc chInh quyn, chü dng chun bj cuc kháng chin chng thc 
dan Pháp xâm luçic. 

Dánh giá cong lao to iOn cüa Vit Minh, Tuyên ngôn cüa Dai  hi toãn quc 
Thng nht Vit Minh — Lien Vit tháng 3/195 1 nêu rO: "Vit Minh Co cong lan 
trong vic xáy drng khO'i dcxi doàn kit toàn dan, chO'ng quán cw&p nwác. COng dic 
áy tat cá mQi ngxthi Vit Nam phái ghi nhO'. Ljch th cza Vit Minh 10 näm du 
tranh cho d5c lçp, tr do cza dOn tç5c cüng là nhüng trang ljch th ye yang vào b2c 
nhO't cüa dOn tôc Viét Nam ta ". 

2. Mt trn Thng nhãt Vit Minh - Lien Vit (g9i tt là Mt trn Lien 
Vit) dóng gop to iOn du'a cuc kháng chin chng Pháp den thng Iqi hoàn toàn 

D dáp img yêu cu mOi cOa sr nghip each mng và s'çr phát triên cUa Mt 
trn Dan tc Thong nht, Bác H và Trung umig Dàng chü trixcmg vn dng thành 
1p Hi Lien hip Quc dan Vit Nam (Hi Lien Vit). Sau mt thi gian chu.n 
bj, ngày 29/5/1946 Hi Lien hip Quc dan Vit Nam tuyên b thành 1p. Ci.rcing 
linh cüa Hi chi rô: "Myc dIch doàn kt tO't cá các dOng phOi yêu nidic và dng 
bào yeu nwàc vO dOng phOi, khOng p/iOn bitt  giai c4p, tOn giOo, xu hiding chInh 
trj, ching t5c d lam cho nwóc Vit Nam dç$c 4p — thong nhO't — dOn chñ — phz 
cw&ng". Vic thành 1p Hi Lien Vit là bróc phát trin môi cüa Mt trn Dan tc 
Th6ng nh.t. 

Thirc hin Li kêu gçi "Toàn quc kháng chin" cüa Chü tch H ChI Minh, 
Mt tr.n Vit Minh và Hi Lien Vit dä ra sirc tuyên truyn, vn dng Nhân dan 



6 

tham gia kháng chin. Mt trn Vit Minh và Hi Lien Vit ngày càng sat cánh 
ben nhau, dy mnh mi ho.t dông, xây dirng th chüc, phát trin lixc lixçing nh&m 

mic tiêu chung là kháng chin thing igi, giành dc 1p dan tc. Vic thông nht 
Vit Minh và Lien Vit tth thành yêu cu khách quan cüa kháng chiên và sr 

nghip each mng cüa Nhân dan ta nh&m cüng c và thng eix&ng khi di doãn kt 

ton dan. 
Ngày 03/3/1951, Di hi toàn quêc Mt trn Thng nht Vit Minh — Lien 

Vit 1.y ten là Mt trn Lien hip Quc dan Vit Nam (gçi tt là Mt trn Lion 

Vit) duçic tin hành. Dai  hi 1n thr II cüa Dãng Cong  san IDông Dixang (5/1951), 

tuyên bô ra cong khai vói tOn gi là Dáng Lao dng Vit Nam Co sir mnh lânh 
do cách mng Vit Nam và lãnh do Mt trn Dan tc Thng nht. DirOi sir lanh 
do cUa Dãng và Chñ tjch H ChI Minh, M.t trn Lien Vit dä thrc hin tat chüe 
nàng, nhim vi: Tng cuô'ng di doàn kt toàn dan, vn dng các gith dang bào 
chap hành t& các chInh sách cüa Dàng và Nba nuâc, d.p tan mçi hot dng tan 
bao và am miiu thâm dc cüa kO thñ, 4n dng Nhân dan thrc hin giãm to, giãm 
trc và cãi cách rung dt nh.m dng viOn khI th each mng cüa nông dan, tang 
cthng liOn minh cong nông, gop phn cüng ca Mt tr.n Dan tc Thang nht 

Qua trInh kháng chin toàn dan, toàn din lam cho M.t trn Dan tc Thang 
nht khOng ng1rng lan m.nh, tang cithng khai di doàn k& toàn dan to nên s1rc 
manh vat ch.t và tinh thn, dua cutc kháng chin cháng thrc dan Pháp xâm luge 
dn th.ng igi, giãi phóng hoàn toàn min B.c, lam cci s& cho cuc du tranh giãi 
phóng min Nam, tin tói thang nht dt nithc. Qua 9 näm kháng chin, M.t tr.n 
Lien Vit tr& thành "... Mt trong nhüng try c5t cia Nhà njthc dan chi nhán dan, 
là thc mçznh vó biên cia cuçäc kháng chiln, kiln qulc; là cci s& qucn chthig rç3ng 
räi lam thành m3t áo giáp vng ben cia Dáng dl dánh thcng bQn xám lu'çic Va tay 

sai cia ching". 

3. Mt trn Ta quac Vit Nam và Mt trn Dan tc giãi phóng min 
Nam Vit Nam ciIng vOi Lien minh các ltyc hrqng dan tc, dan chü Va hoà 
bInh Vit Nam thirc hin hai nhim vit chin luçrc cách mng 

Ngày 10/9/1955, Dai  hi Mt tr.n Dan tc Thang nht hçp tai Ha Ni dã 
quyt djnh thành 1p Mt trn Ta quac Vit Nam và thông qua Cuo'ng linh nhm 

doàn kt mi litre luqng dan tc, dan chü và hôa bInh trong cá ni.thc d du tranh 
chang d quac M5 và be 1Q tay sai. M.t tran  To quac Vit Nam dã ra surc vn dng 
các tng lOp Nhan dan thi dua yOu nuac, tham gia khôi phiic kinh t và phát trin 
van hóa, han gn vt thuo'ng chin tranh, cài tao  và xày dmg min Bc xã hi chü,. 

nghia thc sir là cci sa vftng chic cho cue du tranh thang nht nrn9c nba. 
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D Mt trn không ngirng phát buy vai trô, Dàng ta và Chü tjch H Chi 
Minh thi.thng xuyên quan tam theo dOi và chi dio cong tác M.t trn. Ti l&p huân 
1uyn can b Mt tr.n (8/1962), Nguè'i chi rö: ccChInh  sách Mgt trn là mQt chInh 
sa'ch rá't quan trQng. Cong tác Mt trçn là cOng tác rá't quan trQng trong toàn b 
cong tác cách mgng". Ngh quyt Di hi toàn quc l.n thtr Ill näm 1960 cüa 
Dãng nêu rô: "Mat trçn TO quó'c Vit Nam cW doàn kit các giai cap, các dàng 
phái, các dan tôc, các tOn giáo, các nhdn sryeu nuc và tan thành chi ngha xä 
h3i, nh& do dà d5ng viên mol 4t'c lupg yêu nwó'c và tin b5 cza dan t5c dê xáy 
dung chi nghra xli hói 6,  rnin Bc và dá'u tranh thicc hin thô'ng nhá't nithc nhà ". 

Ti'r cao trào d.0 tranh cüa Nhân dãii min Nam cMng d quc M xâm liiqc 
và chInh quyn tay sai Ngô DInh Diem, ngày 20/12/1960, Mat  trn Dan tc giài 
phong min Nam Vit Nam ra diii vâi bàn Tuyên ngôn Va Chiiang trinh hành 
dng 10 dim, ni dung ci bàn là doàn k& rng ri các t.ng lop Nhãn dn vOi 
muc tiêu du tranh "Phài hôa bInh! Phài doe lap! Phãi dan chi:i! Phài cam no, áø 
m! Phài hOa binh, thng nht T quc!" nhm dánh d ch d dc tài tay sai cüa 

d quc M5'. Trong qua trInh hoat  dng,  Mat  trn Dan tc giãi phóng min Nam 
Vit Nam d kjp thii d ra nhiu chü truang, chInh sách nhm kbông ngirng mO 
rng khi dai  doàn k& toàn dan. Dai  hi 1n thir 1(3/1962) quyt djnh nhiu chInh 
sách iOn v dé,i noi, d6i ngoai nhu: vn d boa bInh, trung lap, dan tc, rung dat, 
trI thOc, tu san, ton giáo, ngoi kiu và chInh sách di vOi binh lInh và ng1iy quyn 
min Nam... tao  diu kin doàn k& rng räi nht, s.n sang bat tay vOi nhüng ai 
tan thành chng M9 cüu nrOc và thng nht dt nuOc. 

Ngày 20/4/1968, trong khI th cüa Tng tin cong và nM dy màa xuan 
1968, Lien minh các hrc li.rçmg dan tOe,  dan chü và hoà bInh Vit Nam ra dOi vOi 
bàn Cuang 1mb thIch hqp nh.m doàn kt, tranh thñ them tng lOp trI thOc, tu san 
dan tOe  tin bO 0 thành thj nhimg chua tham gia Mat  trn Dan tOc  giâi phóng mien 
Nam Vit Nam. Ngày 06/6/1969, Dai hOi di biu qu& dan min Nam Vit Nam 
dã bu ra ChInh phü Cách mng lam thi Cong hOa min Nam Vit Nam và HOi 
dngCv.n. 

Tr khi ra di, Mat  ün dâ lam mOt  phn chc nàng cüa chInh quyn dan 
chü Nhân dan. Sau khi có ChInh phü Cách mng lam thai, Mat  trn giü vai trO trii 
cOt và lam hu thun cho chInh quyn cách mng, khOng ngüng d.y manh  hoat 
dng trên cà ba mat  quân sv, chInh tr và ngoi giao, tin tOi cuOc  Tng tin cong 
và ni dy mña xuân 1975 giãi phóng hoàn toàn min Nam, thng nht dt nuOc. 

C. Mt trn To quc Vit Nam trong thOi k' di mói 

- Tr ngày 31/01 dn 04/2/1977 tai  Thành ph H ChI Minh, Dai hOi Mat 
trn Dan tOe  Thng nht Vit Nam quy& dnh h nht 3 th chOc: Mat  t4n T 
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quc Vit Nam, Mt trn Dan tc giãi phóng min Nam Vit Nam, Lien minh các 
lirc luçing dan tc, dan chü và hôa bInh Vit Nam, 1.y ten chung là Mt trn T 
quc Vit Nam. Di hi dã thông qua chuo'ng trInh chInh trj và diu l md nh&m 

doàn kt rng râi các tng lop Nhân dan, tang cuO'ng s11 nht trI v chInh tn và tinh 
th.n trong Nhân dan, phát huy nhit tInh each mng và tinh thn lam chñ, dng 
viên nhân dan hang hái tham gia xây dixng và cüng c chinh quyn, xây dirng Hin 
pháp chung cüa cà nuâc; t ehüc b.0 cr Quc hi và Hi tng Nhân d.n các c.p, 
gop ph.n giü vrng an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi, bàn g.n vt thung 

chin tranh, kh.c phc thiên tai, phát trin kinh t... 

Ngày 18/4/1983, Ban BI thu Trung uong Dãng (khoá V) ra Chi thj s 17 v 
"Tang curng sir lãnh dao cia Dàng déi vci cong tác M.t trn T quc Vit Nam 
trong giai don mói" chi rô: "Mat trn T quó'c Vit Nam là mt td chic chInh trf 

— xã hç5i r5ng l&n nhá't, vis'a có tinh chcit lien hip r5ng rài, và'a có tInh qucn ching 
thu sac. Mt trn a'gi din cho quyên lam chñ cia Nhán dan lao dng, là scri day 

nó'i lin các tang  lop xä h5i r5ng rdi vái Dáng, là chô dta v12'ng chac cia Nhà nzthc ". 
- Di hi Mt trn T quc Vit Nam 1n thu II (tr 12 dn 14/5/1983) thông 

qua Chucmg trInh hành dng và ra Ru kêu gçi dng bào chin sT Ca nuc doàn k& 
phn d.0 kh.c phiic khó khän, vucrt qua thCr thách, gop sue cüng vái Dãng và Nhà 
nuórc tim ra nhftng giài pháp cO hiu qua d dua dt nuâe tin len. 

- Dai hi Mt trin T qu& Vit Nam 1n thr III (h9p tr ngày 2 dn ngày 
4/11/1988) là Di hi th%rc hin cong cuc di mói do Dai  hi VI (1986) cüa Dng d 
ra, là "sr biu duang 1irc luqng to lan cüa toãn d.n, doàn k& mt lông tin hnh cOng 
cuc dôi mói". Phuang huàng tang cuang và di mâi cong tác M.t trn duçuc Di hi 

nêu ra là: 
+ M& rng khi di doàn k& toàn dan; ma rng Mt trn T quc Vit Nam 

v hot dng và th chirc nhm tp hçup mpi hrc hrcmg, mi khâ näng, phn du vi 
sir phn vinh cña dt nuâc, vi hnh phüc cüa Nhân dan. 

+Hithng hoat dng cüa Uy ban Mt trn các cp di vào thc hin mt each 
thit thirc các nhim vii quan tr9ng và cp bach cüa dt nuâc, dja phuo'ng và dai 
sang cüa Nhan dan; $p trung vào vic vn dng Nhân dan tham gia xây drng nn 
dan chñ xã hi chü nghia, xây dirng chInh quyn Nhân dan và thrc hin các miic 
tiêu kinb th - xã hi. 

+ Phát buy tinh th.n chü dng sang t.o, tçr lirc yuan len; ra sue khai thác 
mci tim näng và các diu kin thun lvi, khe phitc khó khan, tir di mai và gop 
phn tIch circ vào cong cuOc di mói chung cüa dt nuac. 

Cuang linh xay dirng dt nuâc trong thai k' qua d len chü nghTa xã hi dã 

khng djnh "Mt trn Tc quc Vit Nam cO val trO rd't quan trQng trong sy nghip 
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dçzidoàn kIt toàn dan xay dy'ng và báo v Td quo'c" và xác dnh: "Mat trin TI 
quôc Vit Nam là lien minh chInh trj cia các doàn the' Nhdn dan và cia cá nhdn 
tiêu biêu trong các giai c4p, các tá'ng l&p xd hi, các dan tç5c, các ton giáo, là cc' 
so' chInh trj cia chInh quyê'n nhOn dan. DOng Cc5ng san Vit Nam vf€'a là thành 
vien, vfta là ngzthi lânh dgo Mçt trgn ". 

Sau Di hi toàn quc 1n thu VII cüa Dàng, Nhà nu&c dã cty manh  vic 
the eh hóa vai trô, vj trI trách nhim cüa Mt trn trên mt s linh virc hot dng. 
Ngày 17/11/1993, B ChInh trj Ban chp hành Trung umig Dàng dãra Nghj quy& 
07-NQ/TW v "Dai doàn kt dn tc và tang cung Mt trn Dn tc Thông 
nhât", d ra 4 chü trtrong 1&n, dng thai là 4 quan dim Co bàn chi dao  qua trInh 
tang ctrô'ng và m& rng khi dti doàn kt dan tOe  và tip t'ic di mâi to chüc và 
hoat dng cüa Mt trn T qu& Vit Nam. 

D.i hOi  ln thir IV Mt trn T quc Vit Nam (h9p tü ngày 17 dn 
19/8/1994) dã d ra phi.rong hu&ng tip tic di m1i t ehüc và phuong thüe hoat 
dng cüa Mt trn nhm lam t& han nüa chuc nng doàn k& dan tOe, tp hçip mci 
1irc luçmg tan thành sir nghip di mth vi mlic tiêu dOe  1p dan tOe,  chiX quyn 
quc gia, toàn vçn lãnh th, phn du s&m thoát khôi nghèo nan, lac  h.u, tin len 
dan giàu nithc manh  xã  hOi  cong b.ng van minh. Thirc hin các nghj quy& Dai hOi 
VIII, Dai hOi IX cüa Dâng và chuang trInh Mt tr.n T quc Vit Nam "Dai doãn 
k& dan tOe  xây dimg và bào v d.t nuc"; kS'  hçp thu 5 Quc hOi  khoá X nàm 
1999 d thông qua Lut M.t trn T quc Vit Nam, tao  co si pháp 1 quan trçng 
d Mitt trn T quc Vit Nam hoat dng có hiu qua, mô' rng v t chuc và hoat 
dng, cüng c và tang cung khi dai doàn kt toàn dan, phát huy vj trI, vai trô 
cüa Mat trn trong di sang chInh trj — xã hOi. HOi nghj ln thir 2 Üy ban Trung 
ucing Mt trQn T quc Vit Nam (khóa IV) dä quyêt djnh ma CuOc  4n  dOng 
"Toàn dan doàn k& xây dirng cuOc  sng mâi & khu dan cu". Ngày 03/5/1995 Ban 
Th.thng trre Uy ban Trung uong Mt trn T que Vit Nam ra Thông tn 04 
hirth-ig din thc hin CuOc 4n dOng "Toãn dan doin kt xây dmg dai sng van 
hóa & khu dan cu" (nay là CuOc  4n dOng "Toàn dan doàn kt xây dirng nông thôn 
m&i, dO th van minh"). 

- Dai hOi dai biu Mt trn T quc Vit Nam 1.n thu V (hcp ti'r ngày 26 
dn 28/8/1999) dánh du cOt  mc quan tr9ng trong vic thrc hin chInh sách dai 
doàn k& dan tOe và tang ci.thng Mt trn Dan tOe  Thng nht trong thai kS' phát 
tniên mai cüa dt nuc, là Di hOi  phát huy tinh th.n yêu nu&c, sue manh dai doàn 
k& toàn dan tOe,  tang cuè'ng Mt trn Dan tOe  Thng nht, dy manh  cong nghip 
hóa, hin dai  hóa, xây drng và bâo v T quc Vit Nam xã hOi  chü nghia. 
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Tháng 10 nàm 2000, Doàn Chü tjch U' ban Trung ircing Mt tr.n T6 qu& 

Vit Nam phát dng cuc 4n dng "Ngây vi ngu'ài nghèo" trong phm vi toàn 

quc, th hin chü trixcing phü hçip vâi lông dan, Dãng, mang nghTa chinh trj, 

xãhivànhânvàn sâus.c. 
- Di hi dai biu Mt trn T quc Vit Nam 1n thir VI (hçp tr ngày 21/9 

dn 23/9/2 004) là Di hi "Phát huy thc mgnh Dcii doàn kit toàn dan tóc, náng cao 
vai trô Mt trn To quôc Vit Nam dy mgnh st nghip cong nghip hóa, hin dgi 
hóa dth nzthc, vi myc tiêu dan giàu nu'&c mgnh, xâ h5i cOng bang, dan chz, van 

minh 
Di hi 1n thcr X cüa Dàng Cong san Vit Nam khng djnh: M.t trn T 

quc và các doàn th Nhân dan Co vai trô rt quan tr9ng trong vic tp hçrp, vn 
dng, doàn k& rng rAi các tang 1rp Nhân dan; di din cho quyn và 1çi Ich hçip 
pháp, nguyen vçng chInh clang cüa Nhân dan; dua chU tnxcing, chmnh sách cüa 
Dãng, Nba nuâc, chucing trInh kinh t, van hoá, xä hi, quc phông, an ninh thành 

hin thrc cuc sng. Nba nithc ban hãnh cci ch d Mt trn T quc Vit Nam và 
các doân th Nhãn dan thirc hin t& vai trô giám sat và phàn bin xä hi. 

- Dai  hi ctti biu toàn quc M.t trn T quc Vit Nam 1n thu VII duçic t 

chirc trong các ngày 28, 29 và 3 0/9/2009 ti Thu do Ha Ni. Chü d cüa D.i hi 
là "Náng cao vai trô Mt trn TO quOc Vit Nam, phát huy dan chi, tang cithng 
dng thun xà hôi, xáy dyng khO'i dgi doàn kOt toàn dan t5c vi dan giàu, nzthc 

manh, xâ hi cOng bang, dan chi,, van minh". 

Di hi dã d ra miic tiêu, phirang hirrng, nhim vi.i và chucing trinh hành 
dng nhim k 2009-20 14 và chInh thirc phát dng phong trào thi dua yêu nrnc 
trong toàn Dãng, toàn dan, toàn quan l.p thành tIch chào mi'rng k$' nim 1.000 näm 
Thàng Long - Ha Ni, 80 näm ngày thành 1p Mt tr.n Dan tc Th6ng nh.t Vit 

Nam và các ngày l 1ón cüa d.t nirc. Dai  hi dä ra lOi kêu gçi các t.ng l&p Nhãn 

dan & trong nu&c và & nuó'c ngoài doàn kit, dng tam hip 1c cüng toàn Dãng, 
toàn quân và toàn dan phát huy cao d lông yêu nirâc, chI tr lçrc tir cu&ng, dng 
lông chung sue thirc hin thing lçii sr nghip cong nghip boa, hin di hoá d.t 

ni.rOc vi mi1c tiêu "Dan giàu, nuâc mnh, xã hi cong bng, dan chü, van minh". 

Trong nhim k' Di hi, ngày 12/12/20 13, B ChInh trj dã ban hành Quyk 
djnh 217-QD/TW ye vic ban hành "Quy ch giám sat va phàn bin xa hi cüa 

Mt trn T quc Vit Nam và các doan the chInh trj - xâ hi" và Quyt djnh 218-
QD/TW v vic ban hành "Quy dnh v vic Mt tr.n T quc Vit Nam, các 
doàn th chinh trj - xä hi và Nhân dan tham gia gOp xây dçmg Dãng, xäy dirng 

chInli quyn". Sau khi các Quyêt ctjnh nêu trén duvc  ban hành, Doàn Chü tjch, 

Ban Thu&ng trrc Uy ban Trung ucing MTTQ Vit Nam dã ban hành, phi hcip và 
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d xut vói các Cu quan cht'rc näng ban hành nhiu van bàn quán trit, trin khai 
thc hin giám sat, phán bin xã hôi, gop xay dirng Dáng, xây dmg chmnh quyên 
trong he thng MTTQ Vit Nam, nhu: Thông tn so 28/TTr-MTTW-BTT ngày 
17/4/2014 huâng dk thuc hiên môt sé diu Quyêt djnh so 217, Quyêt djnh s 
218; K hoach  s 471/KH-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 v trin khai thirc hin 
Quyt dinh s 217, Quyt djnh s 218 trong h thng MTTQ Vit Nam. Dn nay, 
các hoat  dng giám sat, phàn bin xã hci và tham gia gop xây dirng Dàng, chInh 
quyn cüa MTTQ Vit Nam trng buóc di vào n np. MTTQ Vit Nam các cap dã 
tIch crc barn sat chuang trInh, k hoach cüa cp üy, chInh quyn các cp và nhim 
vii phát trin kinh t - xã hi, xây dirng Dàng, chInh quyn cüa dja phuong, nhrng 
v.n d xã hi và nhân dan quan tam, birc xüc d giám sat, phãn bin x hi hong 
nàm. Gop thuông xuyên, djnh kr, dt xut &rçYc quan tarn hun; g.n giám sat, 
phân bin xä hi vi nhim v1i 1ng nghe kin Nhân dan, vn dng nhân dan 
thrc hin chInh sách, pháp 1ut, các phong trào thi dua yêu nuâc, các cuc vn 
dng. 

- D.i hi cti biu toàn quéc Mt trn T quc Vit Nam 1.n thu VIII (hçp 
tr ngày 25/9 dn 27/9/2014) duçc t chüc ti Thu do Ha Ni, vâi chü dê "Doãn 
k& - Dan chü - D& mi - Phát trin". D.i hi dl dánh giá kt qua thrc hin Nghj 
quyt fi hi và Chucing trInh hành dng cüa Mt trn T quc Vit Nam 1.n thr 
VII (2009 - 2014); rut ra nhftng bài h9c kinh nghim, nhn djnh, dánh giá ci th, 
toàn din v tmnh hInh kh& di doân k& toàn dan tc; d ra mic tiêu, phuong 
hithng nhim vii và Chuong trInh hành dng cüa M.t tr.n T quc Vit Nam 
nhiêm k' VIII (2014 - 2019). Vói tinh than "Doàn kt - Dan chü - Di rnói", D.i 
hi di biu toàn quc MTTQ \Tit Nam 1n thir VIII thit tha kêu gçi toàn th 
dng bào Vit Nam ta trong nithc và nithc ngoài tIch c'çrc hi.r&ng 11ng thc hin 5 
chucmg trmnh hành dng cüa MTTQ Vit Nam, phát huy sirc manh dai doàn k& 
toàn dan tc, cilng Dáng và Nba nuâc tn diing thii cci, vuçrt qua thách thüc, quyt 
tam thuc hin thing igi sir nghip cong nghip hóa, hin d.i hóa dt nuâc, xây 
drng nuóc Vit Nam hOa bInh, thng nht, dc lap, toàn vçn lành th, dan giàu, 
nthc mnh, dan chü, cong bang, van minh và hanh  phüc. 

- Dai hOi dai biu toàn quc M.t trn T quc Vit Nam 1n thu IX, nhim 
kr 2019 - 2024 tü ngày 18 dn ngày 20/9/2019 ti Thu dO Ha Ni, vi chü dê: 
"Phát huy suc manh dai doàn k& toàn dan tc, nâng cao ch.t lucmg, hiu qua hoat 
dng cüa Mat tran  T quc Viêt Nam, vi dan giàu, nuOc manE,  dan chü, cong 
b&ng, van minh". Chucing trmnh hành dng Di hi dai  biu toàn quc M.t trn T 
quc Vit Nam 1.n thu IX, nhim k' 2019 - 2024 là: Tip tiic dM mâi manh  me 
ni dung và phuong thuc hoat dng cüa M.t trn T quc Vit Nam; tang ctthng 
cüng c lien minh chInh trj, xây dimg và cüng c vffiig chic khi dai  doàn kt toàn 
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dan tc; dai  din, bào v quyn và lçii Ich hçip pháp, chInh dáng cüa Nhân dan; 
thiic hién dan chü, giám sat yà phàn bin xã hi, d.0 tranh phông, chng tham 
nhUng, lang phi, thc hành tit kim, tham gia xây drng Dâng, chinh quyn trong 

sach, vrng  manE;  tang cuông dng thun xa hi, thüc dy tinh th.n thi dua sang 
tao, phát trin kinh t - xa hi, dy manh  sir nghip cong nghip hóa, hin di hóa 
và hi nh.p quc t, giU vüng hôa bInh, bào v vUng chic T quéc Vit Nam xã 
hi chU nghTa, vi dan giàu, nuc manh,  dan chü, cong bang, van minh. 

Trài qua gn mt th k, v&i nhiu hInh thirc t chic và ten gi khác nhau, 
Mt trn Dan tc Thng nht Vit Nam nay là Mt trn T quc Vit Nam luôn 
trung thành vói igi Ich cüa Nhân dan, tiêu biu cho truyn thng doãn kt dan tc, 
là biu tixçing v lông tr hào, tr ton dan tc, là trI tue, sirc manh  không gI lay 
chuyn ni cña các th h nglxii Vit Nam yêu nithc trong cuc du tranh giài 
phóng dan tc, thng nht dt nuc, xây drng và bào v T quc. 

ifi. MQT sO NHIM VJ TRQNG TAM CUA MT TR4N TO QUOC 
VIT NAM TRONG THaI GJAN TOI 

Mt trn T quc Vit Nam ngày nay nêu cao vai trô, trách nhim di vâi 
sir nghip xay drng và bão v T quc, không ngirng di mâi ni dung và phircing 
thüc hoat  dng nhm thc hin thng igi m11c tiêu cUa Dai  hi 1n thr IX Mt trn 
T quc Vit Nam d ra là: "Tiê'p tyc ddi mái mgnh me n3i dung và phwcing thic 
hogz' dç5ng cza Mt tran Tc quc Vit Nam; tang cithng cing có' lien minh chInh 
trj, xáy dng và clng có' vui'ng chc khi dgi doàn ke't toàn dan t5c; dgi din, báo 
v quyn và lcri Ich hcip pháp, chInh dáng cza Nhán dán, thyc hin dan chi, giám 
sat va phán bin xd hi, dá'u tranh phông, cho'ng tham nhüng, Mng phi:,  tham gia 
xay c4mg Dáng, chInh quyn trong sçzch, vü'ng mnh; tang cmg dng thu2n xã 
h5i, thi.c dá'y tinh thcn thi dua sang tgo, phát triê'n kinh tE - xâ hç5i, ddy mgnh sy 
nghip cong nghip hóa, hin dczi hóa và h3i nhç%p quO'c t4 giü' vtng hôa bInh, báo 
v vüng ch& Td quO'c Vit Nam xâ h5i chz ngha, vi dan giàu, nithc mçrnh, dan 
chi, cOng bang, van minh". 

D dat  duçic miic tiêu trên dày, Mt trn T quc Viêt Nam các cAp và các 
t chüc thãnh viên thong nEAt hành dng, quyt tam phn dAu thirc hin 5 nhim 

vI tr9ng tam thu sau: 

Th nMt, tuyên truyk, vn dng, tp hqp các tang lap Nhan dan; cñng c, 
tang cithng, phát huy s(rc manh dai doàn kt toàn dan tc xây dimg và bào v T 
quc Vit Nam xã hi chü nghTa. Tip tic mô rng và da dng hóa các hInh thirc 
vn dng, t.p hgp, doàn kt rng räi các tng iap Nhân dan. Tp hgp kin, kin 
nghj cüa Nhân dan d kjp thai phãn ánh dn các ca quan Dàng, Nhà nuâc; theo 
döi, giám sat và don dc vic xir l, giãi quyt. 
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Thi hai, v.n dng Nhân dan thi dua h9c tap,  lao dng sang tao,  thirc hin 
thng lcci các mic tiêu phát trin kinh t, van hóa, xã hi, gift vthig quc phông, an 
ninh cüa dt nuc. Vn dng Nhân dan phát huy tinh than tx içrc, tx cu&ng, tr ton 
dan tôc, thi dua hoc tip, lao dng sang tao,  phát trin san xut, kinh doanh, phát 
huy tài näng, sang kin, giip nhau giâm nghèo bn vftng, vuon len lam giàu chInh 
dáng, cüng Dãng, Nba rn.rc, các cp, các ngành vu9t qua khó khän, thách thirc, 
tao dà tang tru&ng vftng chc cüa nk kinh t quc gia, cãi thin nang cao cht 
hrqng toân din &ñ sng Nihan dan. Vn dng Nhãn dan tang crnxng tçr quàn, doàn 
k& xây drng di séng van boa ô ca s&, chäm lo sir nghip giáo dc, phát trin 
ngun nhân 1irc, chAm soc sIrc khOe Nhan dan; xây dirng gia dInh .m no, hanh 
phiic; tham gia bäo v môi tming, 1rng phó vói bin dèd khI h.u, xây drng cânh 
quan môi trung sang, xanh, sach,  dçp; guong mu chp hành pháp lut, bào dam 
an toàn giao thông, an toàn thrc ph.m, dy liii tiêu crc, ti phm và t nan  xã hi. 
Phát huy truyn thng tuang than tuang ái; thc hin cong tác dn on, dáp nghia, 
bão dam an sinh xã hi; trin khai các boat dng ciu trg, nhân dao  tr thin, vn 
dng giáp d ngithi có hoàn cãnh khó khàn, bj thit hai  do thiên tai, hon nan. 

Thi ba, thirc hin dn chü, dai  din, bão v quyn và igi Ich hçip pháp, chInh clang 
cüa Nhãn dan; giám sat và phãn bin xã hOi,  tham gia phOng, chng tham nhng, lang 
phI, gop phn xây dirng Dãng, chinh quyn trong sach  vCrng mnh. Tip tiic vn dng, 
phát huy vai trô Nhãn dn tham gia xây dtng Dâng, Nhà nuâc; t chirc gop và tp hçxp 

kin cüa Nhan dan tham gia vào các dir thâo vn kin và sang kin tham gia xây dirng 
Dãng, xay dijng dt nithc vào dp dai  hi Dãng các cp và Dti hOi  d I bi&i toàn qu& lan 
thu XIII cüa Dãng. Phi hçp hoàn thin các quy djnh pháp 1ut, t chüc và vn dng cft 
tn, Nhãn dan thirc hin dng, dy dü quyn han,  trách nhim trong b.0 c'Cr dai  biu Quc 
hi khóa XV và dai  bi&i Hi dng nhan dan các c.p nhim k,' 2021 - 2026; nãng cao 
cht luçing, hiu qua t chüc tip xiic cft tn. Phát huy vai trO cüa M.t trn và sirc manh 
cüa Nhân dan trong tham gia du tranh phông, chng tham nhftng. Tng cuing giám sat 
vic thirc hin các chü tnrang, dir?mg li cüa Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc; 
tham gia xây drng, phãn bin dr thão các chü trt.rang, duông iãi cüa Dãng, chinh sách, 
pháp 1ut cüa Nba nuOc có lien quan trirc tip dn quyn và lçii Ich hçip phap, chinh clang 
cüa Nhan dan, quyn và trách nhim cüa Mt trn T quc Vit Nam. 

Th t, tang cung doàn k& quc th, m rng hoat dng di ngoi Nhân 
dan. D.y. manh  các hoat dng di ngoi Nhân dan theo phuang châm "chü dng, 
sang tao,  hiu qua", tang cuông tInh doàn kt, hftu nghj gifta nhân dan Vit Nam 
vói nhân dan các nucc trên thá giôi, gop phn m rng quan h di ngoi cüa 
Dâng, tang cuông ngoi giao cüa Nba nu&c, nâng cao vj th cüa Vit Nam trên 
trueing quéc th. Tuyên tnuyn, vn dng Nbân dan thrc hin chü trixang d& ngoi 
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cüa Dâng, chInh sách ngoi giao cüa Nba rnrâc. Vn dng, tao  sr üng h cüa ban 
be qu& t, gop ph.n bào v chü quyn qu& gia, giQ vüng hôa bmnh, dc l.p và 
toàn vçn länh th& giQ ving môi tru&ng hôa blnh, n djnh d phát trin d.t nixâc. 

Thi nám, tang cuông cüng c t chirc, di mói ni dung, phucing thirc, 
nâng cao hiu qua hott dng cüa Mt trn T quc Vit Nam, dáp trng yêu cu 
nhim vii trong giai do?n mó'i. Kin toàn tJy ban Mt trn các cp vói thành phn, 
cci cu hap 1 d Mt trn thrc s1r là t chirc lien minh chInh trj, lien hip tr 
nguyen, dai  din tiêu biu cho chI và nguyen vng cüa Nhn dan. Cñng c& kin 
toàn t chüc bO may, can b co quan chuyên trách Uy ban Mt trn các cp phü 
hap vâi chirc näng, nhim vi mcii theo huàng tinh g9n, hott dng có hiu qua. 
Xây dmg di ngü can b cüa Mt trn chuyên nghip, tam huy& và sang tao,  dáp 
üng yeu cu cüa cong tác 4n dng qun chüng. Tang ctzng dào tao,  bi thröng 
nâng cao nghip vii nàng lirc di ngü cho can b chuyên trách; phát huy manh  m 
vai trô cüa di ngü chuyên gia, cong  tác viên. Nang cao cht luqng, hiu qua hoat 
dng cüa Hi dng Tu vn, Ban Tu v.n, Ban cOng tác M.t tran & dia bàn dan cu. 
Di mói ni dung, phucmg thi'ic boat  dng cüa M.t trn trên cci sâ di mó'i toàn 
din các mat  Cong tác, các lTnh vIc hoat dng cüa Mat  trn, tir vic xây dirng va 
ban hành chü tnrcYng, t chirc trin khai thirc hin, tang cthng Co ch phéd hap 
trong và ngoài h thong. 

Hu&ng tOi k' nim 90 nm Ngày thành l.p Mat  trn Dan tc Thng nht - 
Ngày truyn thng Mt trn T quc Vit Nam (18/11/1930 — 18/11/2020), ching ta 
càng tir hào v truyn thng yêu rnthc, ye yang cüa Mat  trn Dan tc Thng nht Vit 
Nam, k thi'ra và phát huy sirc mnh cüa kMi dai  doàn kt toàn dan tc, coi do là 
nhàn t cci bàn d thrc hin thng lçii cong cuc di mói, d.y manh  cOng nghip hóa, 
hin dai  hóa dt nuOc và hi nh.p quc t, phn d.0 xây dirng mt nithc Vit Nam 

bOa bInh, thng nh.t, dc l.p, dan chü, giàu m?nh,  vfing bizóc di len chü nghia xã 

BAN TUYEN GIAO TRUNG hONG - MLT TRZN TO QUOC VIT NAM 
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