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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số: 01 /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Nghệ An, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

  

      
 

KẾ HOẠCH  
Phát động phong trào thi đua năm 2021 

của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An 
 

 

Thực hiện Chương trình phối hợp v  thống nhất h nh động của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 

Kế hoạch phát động phong tr o thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận tỉnh 

năm 2021 như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phong tr o thi đua yêu nước, 

tạo không khí đo n kết, phấn khởi thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và 

thống nhất h nh động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2021, lập th nh tích 

ch o mừng các ngày kỷ niệm của Đảng, đất nước, quê hương; Chào mừng Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ chính trị được giao, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về 

chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý 

thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

- Cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào 

thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động; thi 

đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất v  tinh thần; xây dựng niềm tin, 

ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đo n kết to n dân tộc trong thực hiện 

tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tham gia xây 

dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

 2. Yêu cầu 

  - Phong tr o thi đua phải được phát động từ cơ sở v  thực hiện sâu rộng, thu 

hút đông đảo cán bộ, công chức v  các tầng lớp Nhân dân tham gia. 

- Các phong tr o thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô 

trương hình thức; xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có th nh tích tiêu 

biểu, xuất sắc trong phong tr o thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời v  phổ 
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biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong to n hệ thống MTTQ Việt Nam 

các cấp.  

- Thường xuyên gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong tr o thi đua với 

khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả th nh tích thi đua; bảo đảm khen 

thưởng chính xác, công khai, công bằng v  kịp thời. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐUA 

1. Nội dung thi đua 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật Nh  nước; tổ chức tốt các ng y lễ lớn, ng y kỷ niệm của Đảng, đất nước, 

quê hương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ng y 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị về “đẩy mạnh học tập v  l m theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

v  việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; tuyên truyền v  

xây dựng mô hình điểm về các chức sắc, chức việc, đồng b o các tôn giáo bảo vệ 

môi trường; tuyên truyền, vận động phối hợp thực hiện các phong tr o thi đua yêu 

nước; đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, tăng cường v  phát huy khối 

đại đo n kết to n dân tộc. 

- Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong tr o thi đua yêu nước, 

trọng tâm l : Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”; phong tr o thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ 

lại phía sau”gắn với vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Tháng cao điểm “vì 

người nghèo” năm 2021,  “Tết vì người nghèo” năm 2022 v  công tác cứu trợ; 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 và 

phong trào“Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập 

quốc tế”; Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác động của phong tr o thi đua yêu 

nước v  đảm bảo thực hiện đồng bộ trên cả 4 phương diện: phát hiện - bồi dưỡng- 

tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng 

gương điển hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến. 

- Tuyên truyền cho đo n viên, hội viên v  các tầng lớp nhân dân thực hiện đẩy 

mạnh học tập v  l m theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 

năm 2021 gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong tr o thi đua yêu nước và 

kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội v  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026;  

- Tổ chức phát động đợt thi đua lập nhiều th nh tích ch o mừng  ngày thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam; chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; phát 

huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần cách mạng, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân đóng góp ý 

kiến vào những chủ trương, chính sách v  giải pháp vượt qua mọi khó khăn, thách 

thức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị 
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quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề 

ra. 

- Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền v  lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của Nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; củng cố, nâng cao 

chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 

tăng cường hoạt động giám sát v  phản biện xã hội; giám sát cán bộ, đảng viên, 

tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền; thực hiện công tác hòa giải cơ sở, 

tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại. 

- Quan tâm vận động đồng b o các dân tộc thiểu số v  đồng b o các tôn giáo 

tích cực tham gia các phong tr o thi đua yêu nước, xây dựng v  nhân rộng các mô 

hình tiêu biểu trong các phong tr o; chấp h nh tốt các quy định của pháp luật liên 

quan đến tôn giáo; tăng cường vận động, tranh thủ gi  l ng, người uy tín v  chức 

sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, tập hợp 

tâm tư, kiến nghị của đồng b o dân tộc thiểu số v  đồng b o các tôn giáo các cấp, 

kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết; tham gia giám sát việc thực hiện các chính 

sách, pháp luật liên quan đến dân tộc, tôn giáo.  

- Tiếp tục quán triệt v  thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp trong công tác đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 04-CT/TW 

ng y 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; tăng cường hoạt động 

giao lưu, hợp tác hữu nghị, phát huy tình đo n kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An v  

nhân dân 3 tỉnh nước bạn L o có giáp ranh đường biên giới; tăng cường tuyên 

truyền, vận động, tập hợp, đo n kết người Việt Nam ở nước ngo i trong tình hình 

mới; tổ chức đón tiếp, gặp gỡ người Việt Nam ở nước ngo i, nắm bắt v  phản ánh 

kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng với các cơ quan chức năng của Nh  nước. 
 

- Tăng cường công tác tổ chức cán bộ; củng cố, kiện to n tổ chức bộ máy 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) 

về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong hệ thống Mặt 

trận; khảo sát xây dựng cơ chế để phát huy có hiệu quả vai trò các Ủy viên Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp; đổi mới v  nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội đồng 

tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Phát huy vai trò của đội 

ngũ chuyên gia, cộng tác viên, nâng cao năng lực tham mưu v  tổ chức triển khai 

công việc của Mặt trận các cấp.  

- Đổi mới nội dung v  phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng về 

cơ sở. Phối hợp tổ chức tốt “Ng y hội đại đo n kết to n dân tộc” ở Khu dân cư v o 

dịp kỷ niệm Ng y truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Nâng cao hiệu quả việc 

thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 
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với các cơ quan chính quyền. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ 

năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ Mặt trận các cấp. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động các cụm thi đua v  vai trò của các cụm 

trưởng cùng các đơn vị th nh viên, tích cực v  hiệu quả trong tổ chức phong tr o 

thi đua. 

2. Thời gian thi đua 

- Phong tr o thi đua năm 2021 được tổ chức thực hiện thường xuyên từ ng y 

18/11/2020 đến ng y 18/11/2021.  

- Trong tháng 1/2021: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, th nh, thị triển khai ký kết thi đua với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, gửi 

bản đăng ký danh hiệu thi đua v  hình thức khen thưởng năm 2021 về Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Trước ngày 15/4/2021: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, th nh, thị gửi hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương năm 2021 về Hội đồng 

Thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp trình Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

- Trước ngày15/5/2021: Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, th nh, thị báo 

cáo sơ kết phong tr o thi đua 6 tháng đầu năm 2021(kèm phụ lục) gửi về Hội đồng 

Thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp l m căn cứ cho 

tổng kết cuối năm. 

- Trước ngày 18/11/2021: Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, th nh, thị 

tiến h nh phân loại thi đua đối với tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua v  khen 

thưởng l m báo cáo tổng kết thi đua, tự chấm điểm kết quả thi đua, giao ban cụm 

thi đua năm 2021, đồng thời ho n thiện hồ sơ đối với tập thể, cá nhân đề nghị các 

cấp khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo).  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trên cơ sở Kế hoạch n y, giao các ban, Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, th nh, thị tích cực hưởng ứng 

các phong tr o thi đua yêu nước. 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, th nh, thị chủ động 

phối hợp với các tổ chức th nh viên xây dựng kế hoạch phát động phong tr o thi 

đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đăng ký những 

phong tr o thi đua thiết thực để ch o mừng các sự kiện, các ng y lễ lớn gửi về Ban 

thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

3. Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ban chuyên môn 

cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu hướng dẫn triển khai, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc phong tr o thi đua Kế hoạch n y. Đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền về phong tr o thi đua yêu nước, lập th nh tích ch o mừng các ng y lễ lớn, 

ng y kỷ niệm của Đảng, đất nước, quê hương; chào mừng Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây l  kế hoạch phát động phong tr o thi đua năm 2021. Đề nghị Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các huyện, th nh, thị phối hợp triển khai đúng quy định v  thời 

gian. 

 

Nơi nhận: 
- BTT UBTW MTTQ Việt Nam; 

- Ban Thi đua KT UBTW MTTQVN; 

- Hội đồng TĐKT tỉnh (b/c);        

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Lưu VP, TC-TG. 

                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Trương Thiết Hùng 

 

 


