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Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam, các tổ chức quần chúng do Đảng thành lập và lãnh đạo, đặc biệt là Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn giữ một vị trí, vai trò quan trọng.
Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết mọi lực
lượng yêu nước, yêu hòa bình làm thành sức mạnh to lớn để chiến thắng thực dân,
đế quốc xâm lược, giành độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngày nay, trong thời
kỳ quá độ lên CNXH, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò hết sức to lớn trong
việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một trong những điều kiện đảm bảo
cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khẳng định vai trò của Mặt trận, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn
kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực
hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước;
giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường
mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước”(1).
Điều 9 Hiến pháp 1992 cũng thể chế hoá vị trí pháp lý của Mặt trận trong hệ
thống chính trị và đời sống xã hội: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền
thống đoàn kết, tăng cường nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham
gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ
lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ,
nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà
nước đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả”.
Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đúng tầm với địa vị
chính trị và pháp lý của tổ chức này trong đời sống chính trị- xã hội của đất nước
trong thời kỳ mới thì vấn đề nhận thức đúng về tính chất của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là điều rất cần thiết.
1. Tính chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ
thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc
Thống nhất Việt Nam. Trải qua mấy chục năm đấu tranh với những tên gọi khác
nhau, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ
ngày 31-1 đến 4-2-1977 đã thống 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 Hoà bình Việt Nam thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là các hình
thức chính trị để Đảng tập hợp quần chúng, vận động, giáo dục và thu hút các lực
lượng xã hội vào các phong trào cách mạng, để giải quyết các nhiệm vụ chính trị của
Đảng. Như vậy, tính chất chính trị của Mặt trận Dân tộc Thống nhất được xác định
ngay từ khi mới ra đời: đó là tập hợp lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam thực hiện mục tiêu chính trị là độc lập dân tộc và CNXH. Sau khi giành
được chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng
đương đầu với thù trong giặc ngoài, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ.
Những cuộc đụng đầu lịch sử ấy và công cuộc cải tạo, xây dựng CNXH đòi hỏi phải
có sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để giành thắng lợi. Ngày nay, nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh càng cần
thiết phải củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam vẫn tiếp tục là hình thức tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng
và là thành viên của hệ thống chính trị nước ta.
Đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị nước ta hiện nay mang bản chất giai cấp
công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Mọi mục tiêu, cương lĩnh, nguyên
tắc hoạt động của Mặt trận đều thể hiện đậm nét những đặc trưng này. Là một liên
minh chính trị, liên hiệp tự nguyện hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trở thành tổ chức quần chúng rộng lớn nhất, là sự thể
hiện rõ nét nhất tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tính chất chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thể hiện ở nội dung
nhiệm vụ của Mặt trận. Tại Điều 2 (Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ghi rõ: “Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,
tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động
viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; giám sát hoạt động của cơ
quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến
nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng
và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân
Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới”.
Là một thành viên của hệ thống chính trị do Đảng thành lập và trực tiếp lãnh đạo,
Mặt trận Tổ quốc có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức thành viên khác, đặc biệt là

Nhà nước. Trong mối quan hệ với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò
chi phối, tác động rất lớn đến quá trình thực hiện quyền lực nhà nước. Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam là một trong những thiết chế phản ánh tâm tư, nguyện vọng, thái độ
của các tầng lớp nhân dân tới Đảng và Nhà nước. Mặt trận tổ chức hiệp thương, giới
thiệu đề cử công dân tham gia ứng cử để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc
hội, Hội đồng nhân dân). Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể
nhân dân thực hiện quyền phản biện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước
và đảng viên.
Trong những năm đổi mới vừa qua, bên cạnh những hoạt động thể hiện chức
năng vốn có của mình, Mặt trận Tổ quốc ở các cấp đã có nhiều hoạt động mang tính
xã hội, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội. Mặt trận đã chủ trì các phong trào
lớn, được sự đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và thu được kết quả khả
quan như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”;
phong trào “Ngày vì người nghèo”... Điều này dẫn đến nhiều ý kiến cho rằng Mặt
trận đã trở thành tổ chức mang tính xã hội và cần phải tăng cường các hoạt động
mang tính xã hội.
Tính chất xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước hết thể hiện ở tính quần
chúng rộng rãi của Mặt trận. Hơn nữa, các phong trào xã hội còn là phương thức
hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện quần chúng và đội ngũ cán bộ làm công tác quần
chúng của Đảng.
2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam phù hợp tính chất chính trị và xã hội
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một
bộ phận của đổi mới hệ thống chính trị. Đổi mới hệ thống chính trị tức là đổi mới
nội dung và phương thức hoạt động, cũng như mối quan hệ giữa các tổ chức thành
viên trong hệ thống chính trị chứ không thay đổi mục tiêu và con đường XHCN.
Việc đổi mới này, trước hết yêu cầu mỗi tổ chức thành viên hệ thống chính trị phải
nhận thức đúng và thực hiện đúng tính chất, chức năng của mình.
Trong thời kỳ chưa có chính quyền, Mặt trận và các tổ chức quần chúng của
Đảng là các công cụ đắc lực của Đảng để vận động quần chúng, tập hợp, tổ chức
quần chúng tiến hành các đấu tranh cách mạng nhằm giành chính quyền. Khi đó,
tính chính trị được đề cao bởi vì độc lập dân tộc là mục tiêu cao nhất của toàn dân
tộc, lợi ích các giai cấp, tầng lớp trong xã hội phải đặt dưới lợi ích quốc gia, dân tộc.
Khi Đảng giành được chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị trong hệ thống dân chủ nhân dân, hệ thống chuyên chính vô sản
trước đây, hệ thống chính trị hiện nay tiếp tục phát huy vai trò của mình trong vận
động, tập hợp, tổ chức quần chúng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng, tăng
cường và củng cố Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam có điều kiện để đồng thời thực hiện cả chức năng chính trị và chức năng

xã hội. Do vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong
giai đoạn hiện nay, gồm một số nội dung trọng yếu sau:
Một là, Mặt trận tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục các thành viên về
trách nhiệm xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; về ý thức, năng
lực làm chủ, phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc; giáo
dục kiến thức về pháp luật; nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân,
sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Hai là, làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước làm cho Đảng
ngày càng liên hệ chặt chẽ với nhân dân. “Mặt trận Tổ quốc không đứng ngoài cuộc
mà cùng Đảng đồng tâm hiệp lực trong đội ngũ cách mạng kiên cường, khắc phục
khó khăn, phấn đấu ổn định tình hình kinh tế - xã hội bằng những hành động cụ thể,
nói đi đôi với làm”(1).
Ba là, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện đối với Đảng và Nhà nước, góp
phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước; đấu tranh chống
tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực trong bộ máy nhà nước,
đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân được thực thi trong đời sống xã hội.
Bốn là, năng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động xã hội.
Phát huy tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi
đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc
phòng, an ninh, làm cho đất nước phát triển bền vững. Từ đó tham mưu, kiến nghị
với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương, chính sách về công tác vận
động quần chúng; xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò những người tiêu
biểu, có uy tín trong cộng đồng, gia đình, dòng họ trong công tác vận động quần
chúng.
Năm là, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy tính năng động sáng tạo
của Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong công
tác vận động quần chúng, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở. Mặt trận
cần làm tốt hơn vai trò chủ trì việc phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức
thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc
gia, 2011, tr.86.
(2) Trường Chinh: Về công tác Mặt trận hiện nay, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1972, tr 10.

