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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Ngày 18/11/1930, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt      

Nam -  nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập. Trải 

qua 89 năm xây dựng, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, 

song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn 

vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 

Hiến pháp năm 2013 xác định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

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 toàn 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 và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở 

thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Tuy vai trò, vị 
trí, chức năng và phương thức hoạt động của từng bộ phận trong 

hệ thống chính trị có khác nhau nhưng đều thực hiện và phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân nhằm một mục đích chung phấn đấu 

xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân 

chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.  

Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của 

Đảng, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh”, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung 

ương đến địa phương đã phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm 

của mình, thường xuyên tăng cường phối hợp thống nhất hành 

động với các tổ chức thành viên, củng cố và mở rộng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đổi mới về 

nội dung, phương thức hoạt động,  triển khai thực hiện có hiệu quả 



 

các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, động viên 

mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính 

quyền, giám sát, phản biện xã hội; góp phần củng cố và phát huy 

sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới “Đẩy 

mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế bền 

vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại”. 

Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Thư viện tỉnh 

Sơn La biên soạn Tài liệu Truyền thông hỏi - đáp: “Mặt trận Tổ 

Quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội”. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 

 

BAN BIÊN SOẠN 
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PHẦN I 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  

QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI 
 

 Câu 1: Tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao 

gồm những tổ chức nào? 
 

 Trả lời: 
 Các tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
bao gồm: 

 - Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương - Hội phản 
đế đồng minh. 
 - Phản đế liên minh. 
 - Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế. 
 - Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 
 - Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 
 - Việt Nam Độc lập đồng minh hội gọi tắt là Việt Minh. 
 - Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. 
 - Mặt trận Liên Việt. 
 - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 - Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 
 - Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình 
Việt Nam. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
 

 Câu 2: Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương - 

Hội phản đế đồng minh được thành lập vào ngày tháng năm 

nào? Mục tiêu của Mặt trận thống nhất phản đế Đông 

Dương - Hội phản đế đồng minh?  
  

 Trả lời: 
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Ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế 
đồng minh hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Ngay từ Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt 
được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã vạch ra sự cần thiết 
phải xây dựng một Mặt trận Dân tộc thống nhất nhằm đoàn kết 
các giai tầng trong xã hội, các tổ chức chính trị, các cá nhân 
phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh mọi nhân tố của dân 
tộc phấn đấu cho sự nghiệp chung giải phóng dân tộc. 
 Qua phong trào cách mạng phản đế sôi nổi trong cả 
nước mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, các tổ chức chính trị 
với các hệ tư tưởng khác nhau nhưng gặp nhau ở mục tiêu giải 
phóng dân tộc lần lượt xuất hiện với sự tham gia của nhiều tầng 
lớp, nhiều dân tộc. Quá trình này cũng khẳng định năng lực 
cách mạng của các giai tầng trong xã hội, khẳng định vị trí đặc 
biệt và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân với việc định hướng 
cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Quá trình này cũng 
khẳng định khối liên minh công nông là cơ sở của Mặt trận Dân 
tộc thống nhất do Đảng chủ xướng. Trong Án nghị quyết về 
vấn đề phản đế tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 đã nêu rõ sự cấp thiết 
phải thành lập Mặt trận Thống nhất phản đế.  
  

 Câu 3: Phản đế liên minh được thành lập vào ngày 

tháng năm nào? Mục tiêu của Phản đế liên minh?  
  

 Trả lời: 
 Tháng 3/1935, Đại hội Đảng lần thứ nhất đã thông qua 
nghị quyết về công tác Phản đế liên minh, quyết định thành lập 
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và thông qua điều lệ của tổ chức nhằm tập hợp tất cả các lực 
lượng phản đế toàn Đông Dương. Điều lệ của Phản đế liên 
minh rộng và linh hoạt hơn điều lệ Hội phản đế đồng minh. Bất 
kỳ người hoặc đoàn thể nào thừa nhận nghị quyết, điều lệ và 
thường xuyên nộp hội phí thì được thừa nhận là hội viên. 
  
 Câu 4: Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế được 

thành lập vào ngày tháng năm nào? Mục tiêu của Mặt trận 

thống nhất nhân dân phản đế? 
  

 Trả lời: 
Ngày 30/10/1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ 

trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế nhằm 
cụ thể hóa những chính sách mới, khắc phục những sai lầm 
trong nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện liên 
minh thời kỳ trước. Việc tập hợp lực lượng trong Mặt trận được 
công khai qua bức thư ngỏ của Đảng Cộng sản Đông Dương 
gửi cho Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp bày tỏ sự đồng 
minh với nhân dân Pháp, kêu gọi ban hành một số quyền tự do 
dân chủ cơ bản cho nhân dân Đông Dương và hô hào “tất cả 
các đảng phái chính trị, tất cả các tầng lớp nhân dân Đông 
Dương tham gia Mặt trận nhân dân Đông Dương”. 
  

 Câu 5: Mặt trận Dân chủ Đông Dương được thành lập 

vào ngày tháng năm nào? Trong hoàn cảnh nào?  
  

 Trả lời: 
 Sau khi Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền với bản 
chương trình hành động trong đó có nêu việc thành lập một Ủy 
ban của nghị viện điều tra tình hình chính trị và kinh tế ở các 
thuộc địa, cùng với nhiều nước thuộc địa khác các nhà yêu 
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nước Việt Nam kêu gọi “tiến tới một cuộc Đông dương Đại 
hội” sáng kiến đó được Đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ 
bằng bức thư ngỏ tháng 8/1936 nêu 12 nguyện vọng cụ thể làm 
cơ sở cho Đông Dương Đại hội, lời kêu gọi đã dấy lên một 
phong trào sôi nổi trong nhân dân cả nước. 
 Tháng 9/1937 một loạt các tổ chức như Thanh niên Dân 
chủ Đông Dương, Hội Cứu tế bình dân, Công hội, Nông hội ra 
đời cùng với việc hoạt động công khai và nửa công khai của 
các tổ chức quần chúng như hội ái hữu, tương tế, các hội hoạt 
động âm nhạc... từng bước hình thành một Mặt trận Dân chủ 
Đông Dương. 
 Tháng 6/1938 Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thư công 
khai cho các đảng phái đề nghị gác các ý kiến bất đồng để 
“bước tới thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương” chính 
trong thời kỳ này từ những phong trào Mặt trận đã dần hình 
thành Mặt trận với tính chất của một tổ chức. 
  

 Câu 6: Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông 

dương được thành lập vào ngày tháng năm nào? Mục tiêu  

chung của Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông 

dương?  
 

 Trả lời:  
  Tháng 11/1939 Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuyển 
hướng chỉ đạo, chuyển cuộc vận động Mặt trận Dân chủ thành 
Mặt trận Dân tộc thống nhất chống chiến tranh đế quốc với tên 
gọi chính thức: Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông 
Dương; mục tiêu: Nhằm liên hiệp tất cả các dân tộc Đông 
Dương, các giai tầng, đảng phái, cá nhân có tinh thần phản đế 
muốn giải phóng dân tộc chống đế quốc, bè lũ tay sai của 
chúng và vua chúa bản xứ phản bội quyền lợi dân tộc. Các tổ 
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chức phản đế phát triển nhanh chóng dưới hình thức bí mật và 
công khai. 
  

 Câu 7: Việt Nam Độc lập đồng minh hội gọi tắt và Việt 
Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? 
  

 Trả lời: 
 Năm 1940, quân Nhật kéo vào Đông Dương, thực dân 
Pháp đầu hàng và làm tay sai cho phát xít Nhật. Tại Hội nghị 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8, theo đề 
nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất 
chống phát xít Pháp Nhật với tên gọi Việt Nam Độc lập đồng 
minh gọi tắt là Việt Minh đã ra đời ngày 19/5/1941 lấy cờ đỏ 
sao vàng năm cánh làm cờ của Việt Minh và làm cờ tổ quốc 
“khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. 

 Mặt trận Việt Minh thu hút được mọi giới đồng bào yêu 
nước, từ công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản đến tư sản 
dân tộc, phú nông và một số địa chủ nhỏ có tinh thần yêu nước, 
đưa tới cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật của toàn dân ta trong 
những năm 1941 - 1945, Mặt trận Việt Minh là một trong 
những nhân tố cơ bản bảo đảm cho cách mạng thành công. 
 Từ sáng kiến triệu tập toàn quốc đại biểu đại hội, Đại hội 
Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào trong 
2 ngày 16 - 17/8/1945 đã thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết 
định quốc kỳ, quốc ca cử ra Ủy ban giải phóng dân tộc tức là 
Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và ngày 
2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời 
đọc Tuyên ngôn độc lập, đại biểu tổng bộ Việt Minh Nguyễn 
Lương Bằng đọc Lời hiệu triệu đồng bào cả nước. 
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 Câu 8: Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam được thành 

lập vào ngày tháng năm nào? Mục tiêu của Hội Liên hiệp 

quốc dân Việt Nam? 
  

 Trả lời:  
 Năm 1946, giữa lúc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
vừa ra đời phải đương đầu với nhiều khó khăn lớn, một Ban 
vận động thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam gồm 27 
người với đại biểu Việt Minh là Hồ Chí Minh, được thành lập 
vào ngày 29/5/1946 nhằm mở rộng hơn nữa khối đoàn kết dân 
tộc. 

 Việt Minh và Liên Việt đã cùng nhau làm chỗ dựa vững 
chắc cho chính quyền cách mạng non trẻ đối phó có hiệu lực 
với thù trong giặc ngoài. 
  

 Câu 9: Mặt trận Liên Việt được thành lập vào ngày 

tháng năm nào? Trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu chung của 

Mặt trận Liên Việt? 
  

 Trả lời: 
 Năm 1951, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp đã đi vào giai đoạn quyết liệt, thực hiện khẩu hiệu “Tất cả 
cho tiền tuyến”, yêu cầu tập hợp các hình thức tổ chức Mặt trận 
để đoàn kết động viên toàn dân ta tập trung sức người sức của 
đẩy mạnh kháng chiến trở nên cấp bách. Với các chủ trương 
đường lối đúng đắn Đảng Lao động Việt Nam và sự ủng hộ tích 
cực của các Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, các tổ chức chính trị, 
các nhân sĩ trí thức trong Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt, 
hai tổ chức Mặt trận được hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt 
vào ngày 3/3/1951. 

 Mặt trận Liên Việt đã góp phần động viên công sức của 
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toàn quân, toàn dân lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 
đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 công nhận 
chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước 
Việt Nam. 
  

 Câu 10: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập 

ngày tháng năm nào? Trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu chung 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?  
  

 Trả lời: 
 Đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, hất cẳng 
thực dân Pháp và phá hoại hiệp định Giơnevơ âm mưu 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 xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng 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, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam ra đời với mục đích đoàn kết mọi lực lượng dân tộc 
và dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và 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 đã phát huy tác dụng to lớn 
của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như 
trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên đồng bào và chiến sĩ nêu 
cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng đánh thắng chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ và hết lòng hết sức đáp ứng các yêu cầu 
của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa 
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đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và 
giúp đỡ các nhà tư sản dân tộc thông suốt chính sách làm cho 
cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tiến hành 
thuận lợi, đạt kết quả. Mặt trận đã tích cực góp phần phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, ra sức động viên nhân dân tham 
gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng 
chính quyền cách mạng, phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế, 
thực hiện nếp sống mới, xây dựng con người mới. 
 

 Câu 11: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt  
Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? Mục tiêu 

chung của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt  
Nam? 
   

Trả lời: 
 Trong cao trào đồng khởi của đồng bào miền Nam, Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời vào ngày 
20/12/1960, nhằm đoàn kết toàn dân đánh bại chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyền tay sai của chúng, 
giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. Với đường 
lối đúng đắn ấy, Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã tập hợp dưới 
ngọn cờ đại nghĩa của mình các tầng lớp nhân dân, các tổ chức 
và mọi người Việt Nam yêu nước, để cùng nhau chống Mỹ cứu 
nước. 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng không ngừng củng cố và 
mở rộng khối đoàn kết dân tộc, tổ chức và động viên đồng bào 
và chiến sĩ miền Nam đẩy mạnh đấu tranh trên cả ba mặt trận: 
Quân sự, chính trị và ngoại giao. Ảnh hưởng của Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng không ngừng được mở rộng trong các tầng lớp 
nhân dân miền Nam và uy tín của mặt trận đã được nâng cao 
trên trường quốc tế. 
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 Câu 12: Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và 

Hòa bình Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? Mục 

tiêu chung của Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và 

Hòa bình Việt Nam? 
  

 Trả lời: 
 Trong cao trào tiến công và nổi dậy đầu xuân Mậu Thân 
1968 Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình 
Việt Nam ra đời ngày 20/4/1968. Kết tụ từ các phong trào đấu 
tranh yêu nước của các giới sinh viên, học sinh, trí thức, đồng 
bào tôn giáo, công thương gia, nhân sĩ dân chủ tại các thành thị 
miền Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa 
bình Việt Nam bằng những công tác trong nước và ngoài nước 
đã góp sức động viên xúc tiến các phong trào ấy, tăng thêm sức 
mạnh cho khối đoàn kết toàn dân, chống Mỹ cứu nước. 
 

 Câu 13: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thống nhất 

tên gọi từ ngày tháng năm nào? Mục tiêu của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam? 
 

Sau khi cả nước đã được độc lập, sự thống nhất và toàn 
vẹn của một quốc gia đòi hỏi hợp nhất 3 tổ chức mặt trận. 
Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội 
Mặt trận Dân tộc thống nhất họp từ ngày 31/1 đến ngày 
4/2/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất 3 tổ chức 
Mặt trận ở hai miền Nam Bắc nước ta thành một tổ chức Mặt 
trận Dân tộc thống nhất duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất ý chí của tất cả các tổ chức 
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của các giai tầng trong xã hội, các cá nhân tiêu biểu của các dân 
tộc, tôn giáo, tầng lớp, các vị lãnh đạo tiêu biểu cho ý chí đoàn 
kết của dân tộc, luôn phấn đấu xây dựng khối đại đoàn kết dân 
tộc vững mạnh thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh vị lãnh tụ 
của toàn dân tộc: “Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc 
thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. 

 

Câu 14: Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? 
 

Trả lời: 
Mặt trận là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị 

nước ta; là công cụ thực hiện và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân nhằm một mục đích chung là: Phấn đấu xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu 
mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. 

Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “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, tầng lớp xã hội, dân 
tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 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 toàn 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 và bảo vệ Tổ 
quốc”.  

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban 
hành ngày 9/6/2015 khẳng định tại Điều 12 - Nguyên tắc tập 
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hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động 
để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở 
nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã 
hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi 
nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  

Câu 15: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối quan hệ 

như thế nào với Đảng Cộng sản Việt Nam? 
 

Trả lời:  
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người 

lãnh đạo Mặt trận. 
Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo đối với Mặt trận bằng 

cách đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, xuất phát từ thực tế, 
tôn trọng quy luật khách quan, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng 
và lợi ích của các tầng lớp nhân dân; Đảng tiến hành công tác 
tuyên truyền vận động, thuyết phục, tổ chức kiểm tra và bằng 
sự gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt và hoạt động của 
Mặt trận. 

Để lãnh đạo Mặt trận, Đảng phải ở trong Mặt trận, là 
một thành viên của Mặt trận. Thực tiễn lịch sử từ ngày thành 
lập Mặt trận đến nay đã chứng tỏ các thành viên tham gia Mặt 
trận đều tự giác thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Là thành viên, Đảng tham gia Mặt trận như mọi thành 
viên khác. Đảng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ và các hoạt 
động của tổ chức mình trong chương trình thống nhất hành 
động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Đại 
diện cấp ủy Đảng trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có trách 
nhiệm tham gia sinh hoạt đầy đủ, thực hiện hiệp thương dân 
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chủ và phối hợp thống nhất hành động. Cấp ủy Đảng phải giáo 
dục, yêu cầu đảng viên của mình gương mẫu thực hiện chương 
trình hành động chung đã được các tổ chức thành viên thỏa 
thuận và tích cực tham gia công tác Mặt trận.  

 

Câu 16: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối quan hệ 
như thế nào với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam? 

 

Trả lời: 
Điều 7 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Quan hệ giữa 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp 
để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định 
của Hiến pháp, pháp luật và quy chế phối hợp công tác do Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Nhà nước có liên 
quan ở từng cấp ban hành. 

Nhà nước điều hành, quản lý xã hội bằng luật pháp, 
nhân dân là người trực tiếp thực hiện chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Nhà nước phải tôn trọng và tạo điều kiện để Mặt 
trận và các đoàn thể động viên nhân dân phát huy quyền làm 
chủ và sức mạnh có tổ chức của nhân dân tham gia xây dựng, 
quản lý và bảo vệ Nhà nước. 

Nhà nước phối hợp với Mặt trận trong việc chăm lo lợi 
ích chính đáng của nhân dân, trong việc vận động các tầng lớp 
nhân dân đẩy mạnh phong trào hành động thực hiện thắng lợi 
các chương trình kinh tế - xã hội. 

 

Câu 17: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối quan hệ 

như thế nào với các tổ chức thành viên cùng cấp? 
 

Trả lời:  
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mỗi cấp chủ trì việc hiệp 
thương dân chủ giữa các thành viên để bàn bạc thực hiện những 
vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, của cuộc sống 
nhân dân, phối hợp xây dựng chương trình hành động chung và 
cùng nhau thực hiện chương trình thống nhất hành động đó. 
 

Câu 18: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I 

được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời: 
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I (Nhiệm kỳ 
1977 - 1983) từ ngày 31/1 đến ngày 4/2/1977, được tổ chức tại 
Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 

Hợp nhất 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các 
lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, lấy tên là 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 Đại hội đã hiệp thương, giới thiệu 191 vị tham gia Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn Chủ tịch 
gồm 45 vị, Ban Thư ký gồm 7 vị.  
 Chủ tịch danh dự: Cụ Tôn Đức Thắng; Chủ tịch: Cụ 
Hoàng Quốc Việt. 
  

 Câu 19: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II 

được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (Nhiệm 
kỳ 1983 - 1988) từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/1983 được tổ chức 
tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.  
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Chương trình hành động của Đại hội là hướng mọi hoạt 
động của Mặt trận đi vào thiết thực, hướng về cơ sở, tới địa bàn 
dân cư.  
 Đại hội cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam khóa II gồm 184 vị. Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị, Ban Thư 
ký gồm 8 vị.  
 Chủ tịch danh dự: Cụ Hoàng Quốc Việt; Chủ tịch: Kiến 
trúc sư Huỳnh Tấn Phát; Tổng thư ký: Ông Nguyễn Văn Tiến. 
 

 Câu 20: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 

III được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III (Nhiệm 
kỳ 1988 - 1994) từ ngày 2/11 đến ngày 4/11/1988, được tổ chức 
tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.  

Đây là Đại hội biểu dương lực lượng to lớn của toàn dân 
đoàn kết một lòng tiến hành công cuộc đổi mới.  

Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam khóa III gồm 166 vị. Đoàn Chủ tịch gồm 30 vị, Ban 
Thư ký gồm 6 vị. 
 Chủ tịch danh dự: Cụ Hoàng Quốc Việt; Chủ tịch: Luật 
sư Nguyễn Hữu Thọ; Phó Chủ tịch: Luật sư Phan Anh; Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Ông Phạm Văn Kiết. 
  

 Câu 21: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 

IV được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV (Nhiệm 
kỳ 1994 - 1999) từ ngày 17/8 đến ngày 19/8/1994, được tổ chức 
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tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 
hơn 600 đại biểu.  
 Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam khóa IV gồm: 206 vị. Trong đó Đoàn Chủ tịch gồm 
40 vị, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 7 vị. 
 Chủ tịch danh dự: Ông Nguyễn Hữu Thọ; Chủ tịch: Ông 
Lê Quang Đạo; Tổng Thư ký: Ông Trần Văn Đăng. 
 

 Câu 22: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V 

được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V (Nhiệm 
kỳ 1999 - 2004) từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/1999, được tổ chức 
tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.  

Tham dự Đại hội có 621 đại biểu, là Đại hội “Phát huy 
tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, 
tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa”. 
 Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam khóa V gồm 253 vị. Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị, Ban 
Thường trực gồm 9 vị. 
 Chủ tịch: Ông Phạm Thế Duyệt; Tổng Thư ký: Ông 
Trần Văn Đăng. 
  

 Câu 23: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 

VI được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời: 
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 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI (Nhiệm 
kỳ  2004 - 2009) từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2004, được tổ 
chức tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội 
có 878 đại biểu. 

Đại hội “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc 
nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân 
giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 
 Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam khóa VI gồm 320 vị. Đoàn Chủ tịch gồm 52 vị, Ban 
Thường trực gồm 8 vị. 
 Chủ tịch: Ông Phạm Thế Duyệt; Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký: Ông Huỳnh Đảm. 
 * Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam khóa VI họp tại Hà Nội (1/2008) đã hiệp 
thương cử các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký mới: Chủ tịch: Ông Huỳnh Đảm (thay ông Phạm Thế 
Duyệt nghỉ hưu theo chế độ); Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: 
Ông Vũ Trọng Kim. 
  

 Câu 24: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 

VII được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (Nhiệm 

kỳ 2009 - 2014) từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2009, được tổ chức 

tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. 

Tham dự Đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó có 989 đại biểu 

chính thức và 311 đại biểu khách mời.  
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Chủ đề của Đại hội là “Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã 

hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.  

 Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam khóa VII gồm 355 vị. Đoàn Chủ tịch gồm 58 vị, Ban 

Thường trực gồm 9 vị.   

 Chủ tịch: Ông Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư 

ký: Ông Vũ Trọng Kim. 

 * Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam khóa VII họp tại Hà Nội (5/9/2013) đã hiệp 

thương cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Huỳnh Đảm 

nghỉ hưu theo chế độ. 
 

 Câu 25: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 

VIII được tổ chức ở đâu? Vào ngày, tháng, năm nào? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (Nhiệm 
kỳ 2014 - 2019) từ ngày 25 đến ngày 27/9/2014, được tổ chức 
tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. 
Tham dự Đại hội có 1008 đại biểu chính thức.  

Chủ đề của Đại hội là: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 
vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
 Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam khóa VIII gồm 383 vị. Đoàn Chủ tịch gồm 62 vị, 
Ban Thường trực gồm 6 vị. 
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 Chủ tịch: Ông Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch - Tổng 
Thư ký: Ông Vũ Trọng Kim 
 * Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam lần thứ 5 (khóa VIII) họp tại Hà Nội (14/4/2016) đã hiệp 
thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, 
làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam khóa VIII thay ông Vũ Trọng Kim nghỉ hưu theo chế 
độ. 
 * Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 
7 (khóa VIII) họp tại Hà Nội (22/6/2017) đã hiệp thương cử 
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam thay ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển công tác.  
 * Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 
8 (khóa VIII) họp tại Thành phố Hồ Chí Minh (5/1/2018) đã 
hiệp thương cử Ông Hầu A Lềnh làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư 
ký thay ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch. 

 
PHẦN II 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH SƠN LA  
QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI 

  

 Câu 26: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần I được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội dung 

chính của Đại hội? 
 

 Trả lời: 
 Cuối năm 1963, Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, tại thị xã Sơn La. Tham 
dự Đại hội có đông đủ các đại biểu đại diện cho các tầng lớp 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của công tác Mặt 
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trận từ khi thành lập tỉnh và xây dựng chương trình hành động 
cho những năm tiếp theo là cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Cương lĩnh của Mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết 
dân tộc, ra sức thi đua phấn đấu giành thắng lợi các chỉ tiêu kế 

hoạch Nhà nước trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.  
Đại hội đã bầu ra 21 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh. Ông Bàn Văn Sênh được bầu làm Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. 
  

 Câu 27: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ II được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời: 
 Tháng 10/1968, tại nơi sơ tán bản Sàng, xã Chiềng Ban, 
huyện Mai Sơn. Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La 
đã tổ chức Đại hội lần thứ II. Đại hội tổng kết, đánh giá công 
tác Mặt trận trong 4 năm kể từ Hội nghị hiệp thương thành lập 
Ban Mặt trận khi tỉnh Sơn La mới tái lập, đồng thời Đại hội xác 
định phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm 
kỳ mới: Quyết tâm đoàn kết để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ 
xâm lược. Đại hội cũng phân tích sâu sắc những ưu điểm, thành 
tích và chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong thực hiện chính 
sách và một số mặt công tác Mặt trận. Đó là, nhận thức về vai 
trò, vị trí của Mặt trận trong cán bộ ở một số cấp, ngành chưa 
đúng mức. Về lề lối làm việc và phương thức hoạt động của 
công tác Mặt trận, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế. 

Ông Bàn Văn Sênh tái cử làm Chủ tịch Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh. 
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 Câu 28: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ III được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ 
III được tổ chức trọng thể tại Thị xã Sơn La từ ngày 05/01 đến 
ngày 09/01/1977.  

Đại hội tập trung phân tích và đánh giá kết quả 6 năm 
hoạt động trên các mặt: Phong trào thi đua sẵn sàng chiến đấu, 
bảo vệ trị an của nhân dân các dân tộc; phong trào thi đua sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng cuộc sống mới; quá trình 
thực hiện chức năng tham mưu trong công tác xây dựng chính 
quyền và sự chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức quần chúng thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 
 Đại hội đề ra 5 biện pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt 
những định hướng lớn, đó là: 
 1. Thường xuyên bồi dưỡng, động viên tư tưởng các 
tầng lốp nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng khối đại 
đoàn kết dân tộc vững mạnh.  
 2. Tích cực vận động nhân dân thi đua đẩy mạnh phong 
trào yêu nước, phát huy quyển làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa, phát triển sản xuất. 
 3. Động viên nhân dân hăng hái tham gia xây dựng lực 
lượng vũ trang, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố 
hậu phương quân đội. 
 4. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 
vững mạnh. 
 5. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các tổ chức thành viên 
đẩy mạnh các phong trào cách mạng ở địa phương. 
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 Đại hội bầu ông Lò Thanh Mai làm Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, ông Thiều Vịnh được 
bầu làm Phó chủ tịch, ông Lò An Thịnh là Ủy viên Thường 
trực. Bầu 45 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
bao gồm: 23 đại biểu là dân tộc Thái, 5 dân tộc Mông, 8 dân 
tộc Mường, 1 dân tộc Khơ Mú (Xá), 1 dân tộc Tày (Thổ), 5 dân 
tộc Kinh, 2 dân tộc Xinh Mun (Puộc). Trong đó bộ phận 
chuyên trách có 3 vị gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên 
thường trực. 
  

 Câu 29: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời:   
 Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh lần thứ IV được tổ chức tại Thị xã Sơn La vào tháng 
3/1980.  

Đại hội đánh giá những kết quả hoạt động của hệ thống 
Mặt trận trong nhiệm kỳ III. Toàn bộ hệ thống Mặt trận đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào việc củng 
cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo tiền đề cơ bản để hoàn thành 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố an 
ninh quốc phòng. 
 Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và chỉ ra những mặt 
hạn chế, tồn tại cần khắc phục kịp thời, đó là: Việc vận động 
nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ chưa gắn với 
việc thúc đẩy các phong trào cách mạng của quần chúng. Hệ 
thống Mặt trận ở cơ sở xã chưa thực sự phát huy được hiệu quả 
trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ 
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chính trị ở địa phương.  
 Định hướng hoạt động trong thời gian tới, tiếp tục tăng 
cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi 
tầng lớp nhân dân các dân tộc phát huy tinh thần yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, tự lực tự cường; ra sức xây dựng, củng cố 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng vững mạnh, đảm bảo sẵn sàng 
chiến đấu, bảo vệ vững chắc tổ quốc; không ngừng đẩy mạnh 
xây dựng nền văn hóa xã hội phát triển, văn minh.  

Đại hội bầu ông Lò Thanh Mai tiếp tục tái cử làm Chủ 
tịch, ông Thiều Vịnh được bầu làm Phó chủ tịch, ông Lò An 
Thịnh là Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Sơn La. 
 * Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận, thực hiện 
Quyết định ngày 17/3/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, cuối năm 
1981, Ban Dân vận và Mặt trận Sơn La giải thể, thành lập Ban 
Dân vận và Đảng đoàn Mặt trận tỉnh Sơn La. Đồng chí Phương 
Lung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận 
làm Bí thư Đảng đoàn, các đồng chí Lò Thanh Mai, Lò An 
Thịnh làm Ủy viên Đảng đoàn. Từ năm 1982, ông Lương Sơn 
giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
ông Thiều Vịnh - Phó chủ tịch, ông Lò An Thịnh và ông Cầm 
Tương làm Ủy viên thư ký. Cuối năm 1986 ông Lương Sơn - 
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa IV mất, và có lý do về 
khách quan và chủ quan nên Mặt trận Tổ quốc tỉnh không tổ 
chức Đại hội được, nhưng nhiệm kỳ IV đã xây dựng dự thảo 
báo cáo và đề ra phương hướng hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 1982 - 1987. 
  

 Câu 30: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 
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La lần thứ V được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời:  
 Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 
La lần thứ V được tổ chức vào tháng 12/1987.  

Đại hội tiến hành kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Ủy 
ban Mặt trận Tổ Việt Nam tỉnh Sơn La từ năm 1982 đến năm 
1987 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác mặt trận nhiệm 
kỳ V (1988-1993).  

Đại hội bầu 43 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Sơn La khóa V. Trong đó có 39 nam và 4 nữ, dân tộc 
Thái có 22 vị, Kinh 19 vị, Mông 2 vị, Mường 2 vị, Dao 1 vị, 
Kháng 1 vị. Ông Hà Den được bầu làm Chủ tịch, ông Nguyễn 
Trung Thành và ông Quàng Xương làm Phó chủ tịch, ông Hà 
Long - Ủy viên thư ký. 
 Hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ V tập trung vào những 
nhiệm vụ: 
 - Tuyên truyền, vận động đoàn kết dân tộc, đoàn kết 
nhân dân trong tỉnh, xây dựng chính quyền, mở rộng dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hướng 
dẫn và tổ chức nhân dân các dân tộc tham gia xây dựng chính 
quyền, tham gia vào những nội dung quản lý kinh tế, quản lý 
nhà nước phù hợp với đặc điểm, trình độ của từng dân tộc, tổ 
chức các hoạt động của mình; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, 
vận động nhân dân thực hiện chính sách và pháp luật của Đảng 
và Nhà nước. Đồng thời tích cực tham gia cuộc vận động làm 
trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ 
máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 
 - Vận động nhân dân các dân tộc phát triển kinh tế vườn,  
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gửi tiền tiết kiệm và xây dựng quỹ thọ. 
 - Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân xây dựng củng cố 
quốc phòng và công tác trật tự an ninh, chính trị. 
 - Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận 
động xây dựng nếp sống mới. 
 - Xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận để thực hiện có 
kết quả Nghị quyết của Đại hội. 
  

 Câu 31: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ VI được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời: 
 Trong 2 ngày 3 và 4/6/1993, Đại hội Đại biểu Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ VI được tổ chức tại Hội 
trường Tỉnh ủy Sơn La.  

Đại hội đánh giá quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ V và đề ra 
chương trình nhiệm vụ cho giai đoạn mới, đó là: 
 - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc 
trong việc tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ Nhà nước. 
 - Đẩy mạnh phong trào sản xuất, nhằm thực hiện mục  
tiêu xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện tiết 
kiệm vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh. 
 - Vận động nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các chính 
sách văn hóa - xã hội và xã hội hóa công tác văn hóa - xã hội. 
 - Vận động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng. 
 - Mở rộng công tác đối ngoại nhân dân. 
 - Đổi mới phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức. 
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 Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 
La lần thứ VI đã hiệp thương thống nhất cử ra 37 vị Ủy viên Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Hà Den tái cử làm 
Chủ tịch, ông Tráng A Lứ và ông Hà Long được bầu làm Phó 
chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VI.  
  

 Câu 32: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ VII được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời:  
 Trong 2 ngày 17 và 18/6/1998, Đại hội Đại biểu Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La khóa VII được tổ chức tại 
Hội trường Tỉnh ủy. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu, trong đó 
có 201 đại biểu chính thức. 

Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 
La đánh giá quá trình hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ VI và đề ra chương trình, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ VII là: 
 - Chương trình xây dựng và củng cố chính quyền nhân 
dân. 
 - Chương trình giám sát hoạt động của cơ quan Nhà 
nước, cán bộ công chức và đại biểu dân cử. 
 - Chương trình chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của 
nhân dân. 
 - Chương trình củng cố tổ chức, đổi mới phương thức 
hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
trong tỉnh. 
 Đại hội đã bầu 51 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 1998 - 2003. Ông Cầm Chí 
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Kiên được bầu làm Chủ tịch, ông Tráng A Lứ và ông Ngô 
Quang Huấn được bầu làm Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La có các ông: 
Thái Bình Thịnh, Nguyễn Thông, Mai Đức Thắng và Lò Văn 
Hảo.  
  

 Câu 33: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ VIII được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời:  
 Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2003, Đại hội Đại biểu Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ VIII được tổ chức 
tại Hội trường Tỉnh ủy.  

Tham dự Đại hội có 241 đại biểu đại diện cho các tổ 
chức thành viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc Sơn La, 
trong đó có 190 đại biểu là nam giới (chiếm 78,84%), 51 đại 
biểu nữ giới (chiếm 21,16%); 209 đại biểu là đảng viên (chiếm 
86,72%) và 32 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 13,28%). Trong 241 
đại biểu tham dự, đại biểu dân tộc Thái có 91 người (37,76%), 
dân tộc Kinh có 74 đại biểu (30,7%), dân tộc Mường có 19 đại 
biểu (7,9%), dân tộc Mông có 24 đại biểu (7,96%), dân tộc Khơ 
Mú có 5 đại biểu (2,07%), dân tộc Kháng có 6 đại biểu 
(2,49%), dân tộc Xinh Mun có 5 đại biểu (2,07%), dân tộc Dao 
có 7 đại biểu (2,9%), dân tộc Lào có 2 đại biểu (0,8%), dân tộc 
Hoa có 2 đại biểu (0,8%), dân tộc La Ha có 5 đại biểu (2,07), 
dân tộc Tày có 1 đại biểu (0,4%). 
 Đại hội đã đánh giá những thành tựu đạt được trong 5 
năm (1998 - 2003), đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế 
và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ 
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đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh nhiệm kỳ VII. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La khóa VII (1998 - 
2003) và Chương trình thống nhất hành động của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ VIII (nhiệm kỳ 
2003 - 2008). Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cụ thể là: 
 - Tăng cường đổi mới, mở rộng các hình thức hoạt động 
nhằm tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân, các dân tộc 
tích cực tham gia xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 
thông qua việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động, thực 
hiện tốt phương châm “lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho 
dân”, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt những mâu thuẫn 
trong dân, thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu 
cho các cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo bảo vệ lợi ích 
hợp pháp của nhân dân.  
 - Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực 
tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 
dân, do dân, vì dân thông qua các hoạt động tuyên truyền phổ 
biến pháp luật; động viên nhân dân phát huy quyền tham gia ý 
kiến xây dựng các dự án luật của Nhà nước theo phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
 - Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy nội 
lực, tập trung cho đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện công cuộc 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh theo phương châm       
“Nhân dân và Nhà nước cùng làm”, thực hiện tốt và đẩy mạnh 
phong trào “Người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế, toàn 
dân làm kinh tế” nhằm xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ 
thuật cho nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải 
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quyết việc làm và nâng cao thu nhập, tập trung vào công tác 
xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực.  
 - Vận động nhân dân tích cực cùng Nhà nước thực hiện 
các chính sách xã hội, đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất 
lượng vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư”. 
 - Vận động toàn dân tham gian bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt 
công tác ngoại giao nhân dân. 
 - Thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới phương thức 
hoạt động của Mặt trận các cấp. 
 Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Sơn La đã bầu 69 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Sơn La, trong đó nam có 54, nữ có 15, đảng viên 48, 
ngoài đảng có 21 Ủy viên. Thành phần dân tộc: Kinh 25 vị, 
Thái 30 vị, Mường 02 vị, Mông 02 vị, Kháng 02 vị, Xinh Mun 
01 vị, Dao 01 vị, Lào 01 vị, La Ha 01 vị, Tày 01 vị, Hoa 01 vị.  
Ông Cầm Chí Kiên tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch, các ông: Ngô 
Quang Huấn, Vũ Minh, Hoàng Sương, Tráng A Lứ và bà Lò 
Thị Nu được bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. Ủy viên Thường trực gồm các 
ông: Mai Đức Thắng, Lò Văn Hảo, Lèo Dũng Nhi.  
 * Sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Sơn 
La (nhiệm kỳ 2007 - 2011), nhân sự của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh có sự thay đổi: Ông Cầm Chí Kiên được 
điều động sang làm Phó Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, 
bà Đinh Thị Nính được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2009, ông Thào Sếnh Páo được bầu 
bổ sung làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 



 

 
Tài liệu truyền thông hỏi đáp - Số 01/2019 29 

các ông: Sa Anh Xuân, Trần Minh Tiến và bà Lường Thị Phưa 
được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh.  
  

 Câu 34: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ IX được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 

 Trả lời:  
 Từ ngày 09 đến ngày 10/7/2009, Đại hội Đại biểu lần 

thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La được tổ chức 

tại Hội trường Tỉnh ủy.  

Đại hội đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 

VIII (2003 - 2008). 

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ: Phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, mở rộng khối đại đoàn 

kết, hướng mạnh về khu dân cư và gia đình là đích để nâng cao 

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

ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”. Phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 

phát triển mạnh kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, 

tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Không 

ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, góp phần 

thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.  

Đại hội đại biểu lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh đã bầu 71 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Ông Thào Sếnh Páo được bầu làm Chủ tịch, các ông: Sa 

Anh Xuân, Trần Minh Tiến và bà Lường Thị Phưa được bầu 
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làm Phó chủ tịch; 5 Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh là: Mai Đức Thắng, Lò Văn Hảo, Lê 

Hồng Ninh, Mùi Anh Tiến, Lê Viết Tám. 
  

 Câu 35: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn 

La lần thứ X được tổ chức vào thời gian nào? Một số nội 

dung chính của Đại hội? 
  

 Trả lời:  
 Trong hai ngày 28 - 29/7/2014, tại Hội trường Tỉnh ủy 
Sơn La,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ 
chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Dự Đại 
hội có trên 300 đại biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc của 
tỉnh.  

Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể:  
- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động tập hợp các 

tầng lớp nhân dân, phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên 
của các tổ chức thành viên tăng từ 10% trở lên, góp phần xây 
dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, phát 
huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu 
xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. 

- Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên thực hiện 
tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”. Phấn đấu 100% khu dân cư, hộ gia đình 
đăng ký và thực hiện có hiệu quả, chất lượng 5 nội dung Cuộc 
vận động, trong đó có 85 - 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình 
văn hóa, 75 - 80% thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn 
khu dân cư văn hóa. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì 

người nghèo ”, góp phần giảm nghèo bền vững, tích cực tham 
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gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 

thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu 

nước, như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam ”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các tổ 

chức thành viên. 

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân 

dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác giám sát và phản 

biện xã hội; lắng nghe, giải trình và tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của nhân dân, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của nhân dân... 

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; 

tăng cường phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên... 

 Đại hội thống nhất hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) gồm 

85 Ủy viên, là những đại biểu đại diện các tổ chức thành viên, 

đại biểu ưu tú xuất sắc trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí 

thức, các thành phần kinh tế, chuyên gia các lĩnh vực. Ông 

Thào Sếnh Páo tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Sơn La khóa X, ông Trần Minh Tiến, ông 

Sa Anh Xuân và bà Lường Thị Phưa giữ chức Phó Chủ tịch; 5 

Ủy viên Thường trực là ông Lê Hồng Ninh, ông Nguyễn Ngọc 

Hân, ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Lê Viết Tám, ông Cầm Văn 

Cường.  
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