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Trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến
nay vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng, góp phần quyết định đến mọi thành công của cách mạng Việt Nam.

Do đó, đợt xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) lần này,
nếu các cơ quan chức năng của Đảng phát huy đúng mức vai trò của Mặt trận và đoàn thể thì
việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng sẽ dễ dàng đi đến thành công.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể là các tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi, quy tụ lực lượng đông
đảo quần chúng nhân dân nên việc phát huy vai trò của các tổ chức này sẽ có tác động tích
cực, rộng lớn đến mọi vấn đề chung. Việc tham gia của các thành viên có hệ thống được tổ
chức từ tận cơ sở, từng người dân theo kênh chính thống nên rất đáng tin cậy. Phần lớn thành
viên của MTTQ và các tổ chức đoàn thể không phải là đảng viên, lại ít người giữ các chức vụ
quan trọng trong Đảng và Nhà nước nên việc tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng là khách
quan. Bởi họ ít liên quan đến lợi ích cá nhân, vướng bận quan hệ đối với các tổ chức đảng, đảng
viên giữ chức vụ quan trọng, chủ chốt trong hệ thống chính trị... nên hiệu quả đạt được sẽ lớn
hơn.

Mặt khác, MTTQ và các đoàn thể là tổ chức chính trị - xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
nên các ý kiến phản biện thể hiện trách nhiệm chính trị của các tổ chức này đối với Đảng, với
đất nước. Điều này, vừa giúp cho Đảng có được ý kiến đóng góp quý giá của đông đảo quần
chúng nhân dân, vừa hạn chế tình trạng các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng sự
tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của
Đảng, bôi nhọ thanh danh đảng viên làm cho cuộc chỉnh đốn Đảng của chúng ta đi lệch hướng.

Vì vậy, các cơ quan chức năng của Đảng cần có kế hoạch cụ thể để tiếp nhận ý kiến đóng
góp của Mặt trật và các tổ chức đoàn thể, coi đây là kênh quan trọng, là cơ sở tiền đề cho công
cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng thành công.
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