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Tóm tắt 

Trong thời gian qua, việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên 

đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu dân chủ trong đời sống xã hội. Qua đó, nhân dân hiểu 

và thông cảm với chính quyền hơn và chính quyền cũng gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư và 

nguyện vọng của nhân dân hơn. Mặt trận tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở đã làm cho sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng cao, góp 

phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, thực sự là động lực để phát 

triển đất nước. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để từ đó nêu lên một số giải pháp nhằm tiếp tục 

phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cở sở trong thời 

gian tới. 
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Abstract  

Promoting the roles of the Vietnamese Fatherland Front of Phu Yen province in 

supervising the implementation of the Grassroots democracy 

In recent years, the promotion of the roles of the Vietnam Fatherland Front of Phu Yen 

province has contributed to surmount the lack of democracy in the social life, through which, 

the public have understood and sympathized more with the authorities and the authorities have 

also become closer and better understood the public's feelings and aspirations. The Front 

participates in supervising the implementation of the Democracy, which increases the public’s 

sympathy and support with the Party and the authorities, contributing to building the country 

solidarity. This is truly the driving force for developing the country. Therefore, this is an 

important rationale to propose some solutions to maintain and enhance the Front's roles in 

monitoring the implementation of the grassroots democracy in the coming time.  
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