
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019-2024 

 

Câu hỏi 1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 

thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong thời gian nào? Ở đâu? 

Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức trọng thể từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 

2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. 

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn 

quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024? 

Trả lời: Tham dự Đại hội có 975 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng 

lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; hơn 200 đại biểu khách 

mời là các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng 

lao động trong thời kỳ đổi mới; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; 

lãnh đạo các tỉnh, thành ủy; các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt 

Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và 

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Câu hỏi 3: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  lần 

thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024  đã rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm, cụ thể? 

Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đã rút ra 05 bài học kinh nghiệm, đó là:  

- Thứ nhất, hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối về 

đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở quan trọng để Mặt trận thực hiện tốt quyền và 

trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước. 

-  Thứ hai, hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng 

của Nhân dân. Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân để lắng nghe và 

phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ủy ban Mặt trận các cấp phải thực sự là 

người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

- Thứ ba, phải không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương 

thức hoạt động; xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, rõ địa bàn và đối 

tượng; lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; chú trọng phát triển, nhân 

rộng các điển hình, nhân tố mới. 

- Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước để đảm bảo về cơ chế, 

chính sách và điều kiện hoạt động; hiệp thương, thống nhất, phát huy vai trò chủ 

động, sáng tạo của các tổ chức thành viên để tăng cường sức mạnh tổng hợp cho 

công tác Mặt trận. 



-  Thứ năm, nâng cao năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ là 

nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận. Xây dựng đội 

ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có năng lực, gương mẫu, trách nhiệm, tâm 

huyết, bản lĩnh; đồng thời phát huy tốt lực lượng cộng tác viên, chuyên gia... sẽ 

góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận. 

Câu hỏi 4: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 

thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử bao nhiêu vị vào Ủy viên Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? 

Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử 374/385 vị (khuyết 11 vị) vào Ủy viên Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Câu hỏi 5: Cơ cấu kết hợp số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024? 

Trả lời: Cơ cấu kết hợp Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: Ngoài Đảng: 187 vị (tỷ lệ 50 %); Nữ: 80 

vị (tỷ lệ 21,3%), Dân tộc thiểu số: 98 vị (tỷ lệ 26,2%); Tôn giáo: 64 vị (tỷ lệ 17,1 

%). Trình độ: Đại học trở lên 301 vị (tỷ lệ 80,4%. Độ tuổi dưới 40 tuổi: 44 vị (tỷ lệ 

11,7%); Từ 41 - 60 tuổi: 182 vị (tỷ lệ 48,8%); Trên 60 tuổi: 148 vị (tỷ lệ 39,5%). 

Câu hỏi 6: Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024? 

Trả lời: Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 là: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển". 

Câu hỏi 7: Tiêu đề của Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024? 

Trả lời: Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có tiêu đề: “Phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Câu hỏi 8: Mục tiêu của chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn 

quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là gì? 

Trả lời: Mục tiêu chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: Tiếp tục đổi mới 

mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua 

sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 



Câu hỏi 9: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 

thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra bao nhiêu Chương trình hành động, 

cụ thể đó là những Chương trình nào? 

Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra 5 Chương trình hành động, đó là: 

- Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; 

củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an 

ninh của đất nước. 

- Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

- Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối 

ngoại nhân dân. 

- Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương 

thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Câu hỏi 10: Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử bao nhiêu vị vào Đoàn 

chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX? 

Trả lời: Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử 62 vị vào Đoàn chủ tịch Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 

Hội nghị cũng hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách và 

không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, như sau: 

- Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam khóa IX; 

- Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - 

Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; 

- Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX. 



- Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam khóa IX. 

- Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

khóa IX.  

- Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

Khóa IX. 

* Các Phó Chủ tịch không chuyên trách: 

- Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam khóa VIII,  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch 

không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 

- Bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch không 

chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 

- Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 

- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương 

Giáo hội phật giáo Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 

  - Bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không 

chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, tái cử giữ chức Phó 

Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 

- Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên 

trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX./. 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

           TỈNH QUẢNG NAM 


