* y ban Mt trn T quc Vit Nam qun:

Mt trn T quc Vit Nam là b phn ca h thng chính tr ca nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam do ng Cng
sn Vit Nam lãnh o, là c s chính tr ca chính quyn nhân dân, ni th hin ý chí, nguyn vng, tp hp khi i
oàn kt toàn dân, phát huy quyn làm ch ca nhân dân, ni hip thng, phi hp và thng nht hành ng ca các
thành viên.
* Hi Liên hip Ph n qun:
Hi LHPN là oàn th chính tr - xã hi, có chc nng i din cho quyn bình ng, dân ch, li ích chính áng ca
ph n, tham gia qun lý Nhà nc, tham gia xây dng ng, oàn kt, vn ng, t chc, hng dn ph n thc hin ch
trng, chính sách ca ng, Pháp lut ca Nhà nc, góp phn xây dng và bo v T quc XHCN.
* Hi Nông dân qun:
Vn ng giáo dc hi viên nông dân phát huy quyn làm ch, tích cc hc tp nâng cao trình , nng lc v mi mt;
i din giai cp nông dân tham gia xây dng ng và Nhà nc; chm lo bo v các quyn và li ích ca nông dân.
* Hi Cu Chin binh qun:
Hi Cu chin binh Qun có chc nng i din ý chí, nguyn vng và quyn li chính áng ca Cu chin binh. Hi làm
tham mu giúp cp u ng và làm nòng ct tp hp, oàn kt, vn ng Cu chin binh thc hin các nhim v chính tr xã hi ca cách mng, ca Hi; tham gia giám sát hot ng ca c quan Nhà nc, i biu dân c và cán b, viên
chc Nhà nc.
Tham gia xây dng và bo v ng, chính quyn, ch xã hi ch ngha, u tranh chng âm mu, hot ng phá hoi
ca các th lc thù ch; chng các quan im sai trái vi ng li, chính sách ca ng, pháp lut ca nhà nc; thc hin
các quy nh ca pháp lut v dân ch c s, u tranh chng quan liêu, tham nhng và các t nn xã hi, giám sát
các hot ng ca c quan Nhà nc, ca cán b, công chc theo quy nh ca pháp lut.
* Liên oàn Lao ng qun:
Liên oàn lao ng Qun có chc nng i din và bo v các quyn, li ích hp pháp, chính áng ca CNCV-L; tham
gia qun lý Nhà nc, qun lý kinh t - xã hi, tham gia kim tra, giám sát hot ng ca c quan Nhà nc, t chc
kinh t; giáo dc, ng viên CNVC-L phát huy quyn làm ch t nc, thc hin ngha v công dân, xây dng và bo
v T quc.

* oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh qun:

oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh là t chc chính tr - xã hi ca thanh niên Vit Nam do ng Cng sn Vit
Nam và Ch tch H Chí Minh sáng lp, lãnh o và rèn luyn. oàn bao gm nhng thanh niên tiên tin, phn u
vì mc tiêu, lý tng ca ng là c lp dân tc gn lin vi ch ngha xã hi, dân giàu, nc mnh, xã hi công bng, dân
ch, vn minh.

oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh là i d b tin cy ca ng Cng sn Vit Nam, là lc lng xung kích cách
mng, là trng hc xã hi ch ngha ca thanh niên, i din chm lo và bo v quyn li hp pháp, chính áng ca tui
tr; ph trách i Thiu niên Tin phong H Chí Minh; là lc lng nòng ct chính tr trong phong trào thanh niên
và trong các t chc thanh niên Vit Nam.
oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh là thành viên ca h thng chính tr, hot ng trong khuôn kh Hin
pháp và pháp lut ca nc Cng hoà Xã hi Ch ngha Vit Nam. oàn phi hp vi các c quan nhà nc, các oàn
th và t chc xã hi, các tp th lao ng và gia ình chm lo giáo dc, ào to và bo v thanh thiu nhi; t chc cho
oàn viên, thanh niên tích cc tham gia vào vic qun lý nhà nc và xã hi.

