
1. Tên nhiệm vụ: Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai (1930-2000) 
 2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:  
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Ngọc Đức 
Cá nhân tham gia: Lê Văn Liên, Nguyễn Văn Dũng, Phan Đình Dũng, Nguyễn 
Uyên Tri 
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:  

- Theå hieän ñöôïc lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Maët traän Toå quoác Vieät 
Nam tænh Ñoàng Nai veà toå chöùc, laõnh ñaïo phong traøo toaøn daân thöïc hieän 
ñöôøng loái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân cuûa Ñaûng trong ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp, 
trong chieán tranh giaûi phoùng daân toäc, xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät 
Nam xaõ hoäi chuû nghóa. 
Theå hieän được nhöõng phong traøo caùch maïng tieâu bieåu cuûa quaàn chuùng nhaân 
daân trong tænh (khoâng phaân bieät toân giaùo, tín ngöôõng, giai caáp, thaønh phaàn) 
ñoaøn keát ñaáu tranh kieân cöôøng trong söï nghieäp ñaáu tranh caùch maïng döôùi söï 
laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, tröïc tieáp laø cuûa Maët traän. 
- Theå hieän ñöôïc nhöõng caù nhaân tieâu bieåu trong hoaït ñoäng, ñaáu tranh vaø söï 
ñoaøn keát toaøn daân ôû ñòa phöông coù tính giaùo duïc truyeàn thoáng cao. 
5. Kết quả thực hiện: 
Treân cô sôû tieáp thu coù choïn loïc nhöõng taøi lieäu lòch söû ñaõ xuaát baûn, khai 
thaùc tö lieäu löu tröõ ôû caùc cô quan löu tröõ, caùc nhaân chöùng lòch söû, heä thoáng 
bieân soaïn Lòch söû Maët traän Toå quoác Việt Nam tænh Ñoàng Nai (1930-2000). 
Coâng trình phaûn aùnh tieán trình hình thaønh vaø phaùt trieån veà toå chöùc Maët traän 
tænh qua caùc giai ñoaïn lòch söû, theå hieän truyeàn thoáng ñaïi ñoaøn keát daân toäc 
cuûa Ñaûng boä vaø nhaân daân ñòa phöông; nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm caàn 
thieát cho söï nghieäp ñaåy maïnh ñaïi ñoaøn keát daân toäc trong thôøi kyø coâng 
nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù Xaây döïng ñöôïc quyeån lòch söû cuûa Maët traän Toå 
quoác Vieät Nam tænh Ñoàng Nai, ñoùng goùp tö lieäu cho lòch söû Maët traän Toå 
quoác Vieät Nam; ñoàng thôøi laø nhöõng tö lieäu caàn thieát cho vieäc giaùo duïc 
truyeàn thoáng, naâng cao nhaän thöùc quaàn chuùng vôùi vaán ñeà ñaïi ñoaøn keát toaøn 
daân; ñuùc keát ñöôïc nhöõng baøi hoïc thieát thöïc trong vieäc cuûng coá, môû roäng 
khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân, ñoäng vieân caùc taàng lôùp nhaân daân tích cöïc lao 
ñoäng, saùng taïo thöïc hieän thaéng lôïi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi 
hoaù vì muïc tieâu “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên 
minh”. 

.6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 12/2002 đến tháng 10/2004 
7. Kinh phí thực hiện: 118.090.000 đồng 

 


