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BÁO CÁO
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020,
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 18/HD-MTTW-BTT ngày 26/02/2020 của Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm
năm 2020; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/3/2020 của Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024; Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác thi đua, khen
thưởng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
NĂM 2020
1. Công tác tham mưu, triển khai
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ban hành kế
hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020; tổ chức hội nghị phát động phong
trào thi đua năm 2020, ký cam kết thi đua của các tập thể và cá nhân trong cơ
quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; triển khai phát động ủng hộ “Quỹ
vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
và đồng thời ký kết phát động thi đua thông qua các chương trình phối hợp với
các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Ban hành Công văn số 32/MTTQ-BTT ngày 07/02/2020 về việc "Đăng ký
danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020" gửi Hội đồng thi đua, khen thưởng
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và
Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT ngày
12/3/2020 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019-2024; Quy định số 02/QĐi-MTTQ-BTT
ngày 13/3/2020 về việc xếp loại lao động, danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập
thể, cá nhân cán bộ công chức Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;
Hướng dẫn số 45/HD-MTTQ-BTT ngày 22/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm
2020 và các văn bản khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.
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2. Tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương
trình phối hợp với các ngành của địa phương
Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung triển
khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, bám sát nhiệm vụ chính
trị của tỉnh, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
- Hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền,
vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; phối
hợp tổ chức 1.408 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và thực hiện chuyên đề năm 2020
về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối
hợp tổ chức tốt công tác thăm hỏi, chăm lo cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân Canh
Tý an toàn, tiết kiệm. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích
cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động chào
mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các tổ chức thành viên.
- Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất
Việt Nam, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy ban hành 280 văn
bản chỉ đạo về hoạt động kỷ niệm. Đồng thời, triển khai 703 công trình, phần việc
chào mừng, giá trị hơn 25 tỷ đồng, tiêu biểu như: phối hợp thực hiện và bàn giao
các công trình hạ tầng nông thôn, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo, vốn sản
xuất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức gặp mặt, tổ chức lễ kỷ niệm,
chỉnh lý bổ sung sách về lịch sử MTTQ Việt Nam các địa phương, xây dựng đường
cờ, đường đèn Đại đoàn kết ở các huyện Quỳnh Lưu, Con Cuông, Yên Thành…;
đường hoa Đại đoàn kết ở huyện Tương Dương, Quỳnh Lưu, Nam Đàn; Rừng cây
Đại đoàn kết ở huyện Quỳ Châu mỗi khu dân cư trồng 1 cây, mỗi cơ quan, đơn vị
trồng 01 cây …
- Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt
Nam” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai xây dựng và ra mắt Trang thông tin
điện tử của MTTQ tỉnh; xây dựng phát hành 5 số “Bản tin công tác Mặt trận” với
34.500 cuốn trong năm. Phối hợp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Tọa đàm “Báo chí với
sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách
mạng Việt Nam 21/6 . Phối hợp phát hành 404 tờ/1 ngày Báo Đại Đoàn kết ở địa
phương, cơ sở. Triển khai “Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” và
giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí”. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục
“Tiếng nói từ Nhân dân” tháng đầu tiên tháng 12 năm 2020; chuyên đề “Ngôi
nhà mơ ước”; Xây dựng phim tư liệu về lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
“90 năm một chặng đường phát triển”. Tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí
Trung ương và địa phương đưa tin các hoạt động của Mặt trận các cấp như: đưa tin
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tuyên truyền các hội nghị, công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào Miền
Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu
nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phát động ở cơ sở và khu dân cư.
- Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng
bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt
nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách
liên quan đến công tác tôn giáo. Đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai công
tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ các cấp trong tỉnh và phối hợp với các tổ chức
thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các dân
tộc, tôn giáo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động, nhằm củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các
dân tộc trên địa bàn tỉnh. MTTQ các cấp thường xuyên duy trì thăm hỏi, chúc
mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tiêu biểu nhân lễ trọng các tôn
giáo như lễ Phục sinh, Phật đản, Vu lan - Báo hiếu… Tham gia xây dựng Đề án cốt
cán tôn giáo của Tỉnh ủy; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01, 02/KLĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam … Đã tổ chức
được 980 cuộc thăm hỏi, gặp mặt, tiếp xúc với 1240 lượt người được tiếp xúc.
- Ký Quy chế phối hợp với Tòa Giám mục Giáo phận Vinh về vận động, hỗ
trợ cải thiện nhà ở và sinh kế cho hộ nghèo đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An giai
đoạn 2020-2025. Phối hợp lựa chọn hỗ trợ 30 nhà Đại đoàn kết hộ nghèo đồng bào
công giáo với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Phối hợp giới thiệu 05 đại biểu tôn giáo tiêu
biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020; tổ chức
đoàn đại biểu gồm 05 tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết
Công giáo tỉnh đi chúc mừng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; tham gia
khảo sát, đánh giá và tham mưu giải quyết các nhu cầu và vụ việc liên quan đến tôn
giáo1 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đoàn đại biểu dân tộc thiểu số và tôn giáo tiêu biểu,
gồm 72 thành viên tham gia “Hành trình theo chân Bác” vào Lăng viếng Chủ tịch
Hồ Chí Minh, thăm và báo cáo kết quả hoạt động với cơ quan Trung ương Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt
Nam ; thăm một số di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Phú Thọ, Thủ đô Hà Nội và
tỉnh Ninh Bình. Triển khai Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, động viên, hướng dẫn cốt cán
phong trào trong tôn giáo năm 2020. Phối hợp tổ chức đoàn đại biểu dự Hội nghị
giao ban Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo 13 tỉnh phía Bắc năm 2020 tại
tỉnh Thanh Hóa.
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Thành lập Dòng Thánh Antôn Pađôva, Giáo xứ Vạn Thủy Quỳnh Lưu giáo xứ Diệu Phúc Yên Thành
và giáo xứ Nhật Quang Nam Đàn . Tham gia ý kiếnthành lập giáo xứ Con Cuông thành lập chùa Lối
Thượng Tân Lộc - Nam Đàn . Giải quyết đề nghị nhu cầu đất đai tại giáo xứ Làng Rào Tân Hương, Tân
Kỳ ; tham gia xử lý công trình tôn giáo của giáo xứ Yên Lĩnh Lĩnh Sơn, Anh Sơn ; xử lý vướng mắc di
dời các hộ giáo dân tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.. Phối hợp khảo
sát, đánh giá đề nghị thành lập giáo xứ Nhật Quang Xuân Hòa, Nam Đàn . Tham gia giải quyết việc Tòa
Giám mục Giáo phận Vinh đề nghị thành lập giáo xứ Con Cuông…
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Trong công tác dân tộc, năm 2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có
nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tuyên truyền, tập hợp bà con các dân tộc thiểu số thi
đua thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp đề xuất nhiều chủ trương,
chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Chủ trì tổ chức Đoàn đại biểu
người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan, trao đổi kinh nghiệm các
tỉnh Miền Bắc. Tổ chức thăm hỏi, động viên già làng, người uy tín tiêu biểu nhân
dịp Tết cổ truyền, Tết Độc lập Quốc khánh 02/9 và lúc khó khăn, ốm đau, bệnh
tật. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào
dân tộc thiểu số thăm hỏi 116 cụ người có uy tín tiêu biểu với giá trị 58.000.000
đồng . MTTQ các cấp đã tổ chức được 133 cuộc thăm hỏi, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư
nguyện vọng người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân các
dân tộc; tham gia 71 cuộc giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc để nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.
- Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” thông qua
việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào
thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây
dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền,
vận động nhân dân hiến trên 1.858.289 m2 đất, 3.084.813 ngày công, ủng hộ
10.236 tỷ đồng,… để thực hiện Chương trình Nông thôn mới. Phối hợp tổ chức lấy
ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới qua
đó góp phần công nhận thêm 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế từ 2011 đến
nay toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp huyện, 281 xã, 861 khu dân cư về đích Nông thôn
mới . Phối hợp xây dựng 2.181 mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường với nguồn
kinh phí đóng góp nhân dân, cơ quan, tổ chức tham gia hơn 13 tỷ đồng.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường phối hợp, phân công trách
nhiệm trong triển khai các nội dung cuộc vận động viên2. Điểm nổi bật là, nhiều địa
phương tập trung chỉ đạo, nhân rộng các mô hình tự quản, phát triển các khu dân cư
kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu ở cơ sở; tích cực lồng ghép tuyên tuyền vận động bảo
đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hơp giám sát việc vận động và triển khai các
nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025; tổ chức triển
khai Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 CT/TW ngày
21/5/2005 và Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây
dựng gia đình văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức hướng dẫn Ủy ban MTTQ
cấp huyện và cơ sở triển khai việc lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với xã về đích nông thôn mới nâng
cao. Phối hợp tổ chức lấy ý kiến hài lòng người dân đối với đề nghị công nhận huyện Yên Thành , Yên
Thành về đích Nông thôn mới2, tham gia thẩm định xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn huyện 30a về đích
nông thôn mới…
2

4

- Các tổ chức thành viên tiếp tục tích cực tham gia, thi đua lập thành tích
trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Hội Liên hiệp phụ
nữ đã đẩy mạnh phong trào thi đua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”; Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh phong trào
“Nông dân thi đua sản xuất giỏi”; Tỉnh đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An
chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động như “Thắp sáng đường
quê”, “Ngày chủ nhật xanh”; “Tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho
thanh niên”; “Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn”; “Xung kích giữ gìn an
ninh trật tự địa bàn nông thôn” “Tổ chức các đội tri thức trẻ tình nguyện xây dựng
nông thôn mới”; “Xóa nhà dột nát, hỗ trợ hộ nghèo”; Hội Cựu chiến binh tỉnh phát
động phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”, gắn với thực hiện phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực thực
hiện Chương trình mỗi cơ sở Hội ít nhất tham gia một công trình, phần việc CCB
đảm nhận, mỗi hội viên Cựu chiến binh có việc làm thiết thực thực hiện các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Cựu Chiến binh gương mẫu, hiến kế,
hiến công, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới”...
- Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai
đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Năm 2020, Quỹ “Vì người
nghèo” 3 cấp vận động được hơn 38,9 tỷ đồng (cấp tỉnh 7,7 tỷ đồng; cấp huyện, xã
31,11 tỷ đồng , lũy kế năm 2019 chuyển sang tổng cộng là 60,47 tỷ đồng. Từ
nguồn vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã giúp đỡ xây mới,
sửa chữa được 882 nhà Đại đoàn kết (xây dựng mới 719 nhà, sửa chữa 163 nhà)
cho hộ nghèo với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 3.089 hộ nghèo phương
tiện sản xuất với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng; hỗ trợ 1.028 hộ nghèo khám, chữa bệnh
với số tiền hơn 2,0 tỷ đồng; hỗ trợ 5.784 học sinh nghèo đi học với số tiền hơn 2.89
tỷ đồng… Chương trình “Tết vì người nghèo - Canh Tý 2020” đã tiếp nhận số tiền,
quà hỗ trợ người nghèo đón tết hơn 73,8 tỷ đồng, tặng quà 108.970 suất quà cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và nhiều đối tượng bảo trợ xã hội khác.
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc triển khai bàn
giao 25 con bê cho hộ nghèo tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ từ nguồn hỗ trợ của
Mặt trận Trung ương.
- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục
được Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp triển khai Kế hoạch 89/KHMTTW-BCĐTWCVĐ ngày 09/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Phối hợp đề
nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành Kế hoạch triển khai trong hệ thống
MTTQ các cấp và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; phối hợp hướng dẫn MTTQ
Việt Nam các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân
hưởng ứng thực hiện các nội dung Cuộc vận động. Năm 2020, Ủy ban MTTQ các
cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.196 cuộc tuyên truyền, vận động hưởng ứng Cuộc vận
động với hơn 160.753 người tham gia. Phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp
tổ chức 568 các hoạt động hội chợ, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng
sâu, vùng xa. Xây dựng 2.371 mô hình điểm về cuộc vận động.
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- Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã
phát động Cuộc thi hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cuộc thi được triển khai trên phạm
vi toàn tỉnh, thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020. Mục tiêu của Cuộc thi
hướng đến là khơi dậy tinh thần sáng tạo trong các đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp Nhân dân, hình thành cơ sở dữ liệu về các ý tưởng, sáng kiến mới về công tác
Mặt trận, từng bước ứng dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi là
sự cam kết quyết tâm đổi mới của hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ
An đối với yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới3. Cuộc thi đã
nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân
dân. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức sơ kết 3
năm thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp triển khai các Chương
trình, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
phối hợp ký kết Chương trình phối với Bảo hiểm xã hội tỉnh vể đẩy mạnh tuyên
truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đoàn viên, hội viên về thực hiện các
chính sách pháp luật và Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân, Phối hợp với công
an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu về phòng, chống tội
phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực
hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phối
hợp với Chi cục Dân số tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, kế
hoạch hóa gia đình...
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ cấp huyện
và cơ sở phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
trước và sau kỳ họp; tập hợp, tổng hợp hàng nghìn lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri
và Nhân dân phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND các cấp xem xét,
giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
- Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động đối thoại giữa Người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền cấp huyện và cấp xã với Nhân dân, năm 2020 tổ chức 53 cuộc đối thoại cấp
huyện, 749 cuộc đối thoại cấp xã và khối, xóm, bản với 101.000 lượt cán bộ và
nhân dân tham gia, có 8.207 lượt người phát biểu, 83.922 ý kiến đối thoại trong đó
có 10.278 ý kiến được trả lời thỏa đáng, 1.017 ý kiến được trả lời bằng văn bản;
góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo, tạo nên niềm tin Nhân dân.
- Đã hướng dẫn, kiện toàn 3.838 tổ hòa giải ở cơ sở, với 24.384 hòa giải
viên, trong đó có 5.899 hoàn giải viên là cán bộ Mặt trận. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã
hoàn giải 3.435 vụ, hòa giải thành công 3.042 vụ, góp phần giảm thiểu mẫu thuẫn
3

Đến nay, MTTQ các huyện, thành, thị đã tiếp nhận hơn 800 bài dự thi; cấp tỉnh nhận được 220 bài dự thi.
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trong nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và ngày càng nề nếp. Tham gia đầy đủ các hoạt
động tiếp dân của Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND cùng cấp, tiếp 6.798 lượt công
dân, hướng dẫn và giải thích 4.196 lượt; tiếp nhận 5.320 đơn thư từ các nguồn,
phân loại xử lý 5.019 đơn đủ điều kiện theo quy định.
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Ban Bí thứ Trung ương Đảng; Thông tri
số 13-TT/TU, ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các
cấp; Kế hoạch số 218-KH/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ
An về theo dõi, nắm tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp
và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào Báo cáo chính trị. Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 315/MTTQ-BTT ngày
17/6/2020 đề nghị các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam các cấp góp ý bằng các hình thức phù hợp; Kết quả có 6.155 ý kiến góp ý Văn
kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII với 200.500 người tham gia thông qua các hình
thức góp ý cụ thể như: tổ chức lấy ý kiến góp ý nhân dân tại khu dân cư 3.686 lần,
lắng nghe ý kiến trực tiếp từ người dân 2.275 lần và có 721 lần bằng các hình thức
góp ý khác. Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp được
MTTQ tích cực triển khai thực hiện cấp gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt
Nam. MTTQ các cấp đã hoàn thành 629 công trình, phần việc chào mừng với giá
trị hơn 122 tỷ đồng.
- Hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính
trị tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp duy trì thường xuyên và ngày
càng nề nếp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát,
phản biện xã hội năm 2020; Kế hoạch kiểm tra MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã
tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Các tổ chức
thành viên của Mặt trận tỉnh triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm
2020; đồng thời, tham gia góp ý vào các dự thảo chính sách, văn bản quy phạm
pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Tiếp tục tuyên truyền Đại
hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng, Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10/2019 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An; xây
dựng kế hoạch, hướng dẫn tham gia xây dựng, góp ý, phản biện xã hội đối với văn
kiện đại hội Đảng các cấp và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý
vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội
lần thứ XIII của Đảng.
- Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức
03 cuộc giám sát chuyên đề4; Tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Chiến
lược phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn
4

Giám sát công tác Mặt trận tham gia góp ý, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổ chức giám sát
việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na, Quế Phong; tham gia
với Thường trực và các ban của HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề trên các lĩnh vực ở cả 3 cấp; Thành
lập 4 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn Covid-19; Giám sát về việc lấy
ý kiến đo lường sự hài lòng của người dân về cải cách thủ tục hành chính năm 2020.
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2045 và gửi 6 dự thảo văn bản phản biện; tham gia góp ý phản biện xã hội 13 dự
thảo, dự án Luật; góp ý 108 dự thảo văn bản do UBND tỉnh và các sở, ban, ngành
cấp tỉnh đề xuất. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức 2.743 cuộc
giám sát chuyên đề, 463 hội nghị phản biện xã hội và góp ý trực tiếp 677 văn bản.
Ban Thanh tra nhân dân cấp xã giám sát 1.063 vụ việc, kiến nghị giải quyết 521 vụ
việc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã đã tổ chức giám sát 1.540 công
trình, phát hiện và kiến nghị kịp thời khắc phục những sai phạm trong quá trình đầu
tư tại 307 công trình, góp phần đảm bảo chất lượng hiệu quả, phát huy dân chủ ở cơ
sở, tạo đồng thuận xã hội.
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 49/KHMTTQ-BTT về giám sát và kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát việc thực hiện các
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, thành lập 4 đoàn
giám sát theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam. Cấp huyện và cơ sở đã tiến hành giám sát tại 4.913 đơn vị trong đó cấp
huyện 1.765 đơn vị, cấp xã 3.148 đơn vị , tổ chức kiểm tra tại 3.695 đơn vị trong
đó cấp huyện 1.566 đơn vị, cấp xã 2.129 đơn vị . Qua giám sát cho thấy, cơ bản các
chính sách hỗ trợ được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm.
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày
10/4/2013 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày
06/7/2011 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, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày
18/02/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 14/HD-MTTW-BTT ngày
21/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công
tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
Chương trình số 60/CTr-UBND ngày 04/2/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về
chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2020. Năm 2020, Ủy ban
MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành hướng dẫn về công tác thông tin đối
ngoại; công tác đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; công tác
tuyên truyền biển đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Việt Nam Campuchia năm 20205.
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai
Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh Nghệ An về Ngày hội Biên phòng toàn dân. Triển khai hỗ trợ 200
triệu đồng, 20 tấn gạo cho 03 tỉnh nước bạn Lào phòng, chống dịch COVID-19
Hủa Phăn, Bolykhamxay, Savẳnnakhet . Tiếp tục hướng dẫn các huyện có chung
đường biên giới đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân khu vực biên giới nghiêm chỉnh
chấp hành pháp luật biên giới, năm 2020, đã tổ chức 15 cuộc giao lưu Nhân dân
biên giới thu hút 425 người tham gia; phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân
thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp
5

Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 11/3/2020 về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với
người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020, kịp thời phổ biến các nội dung liên quan đến hệ thống MTTQ
Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân
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tục thực hiện bản ghi nhớ về “Vận động Nhân dân xây dựng hòa bình hữu nghị,
đường biên giới Việt - Lào” giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An với Mặt trận Lào
xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng.
- Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ủy ban
MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền sau sáp nhập thực hiện các
quy trình ổn định về tổ chức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành
viên ở cơ sở, tham gia giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính
trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các
đoàn thể chính trị xã hội”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức ký kết
giao ước thi đua thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm
2020 giữa MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố; ký kết Chương trình phối hợp giữa
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác
kiện toàn, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh được thực
hiện kịp thời khi có thay đổi về nhân sự. Hiện nay, số lượng Trưởng ban Dân vận
đồng thời là Chủ tịch MTTQ cấp huyện là 17; Thành lập 03 hội đồng tư vấn, đồng
thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thành lập Ban tư vấn đến nay
đã có 21/21 đơn vị thành lập Ban tư vấn , các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn đã tích
cực tư vấn cho Ủy ban MTTQ các cấp về các lĩnh vực chuyên môn, góp phần giúp
MTTQ các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghỉ hưu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống
MTTQ Việt Nam 18/11 .
3. Các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động
Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng thực hiện 6
chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, người lao động trong hệ
thống Mặt trận. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh thành công việc tự giác, thường xuyên trong hệ thống MTTQ các cấp. Vai trò
trách nhiệm người đứng đầu có nhiều đổi mới nhất là trong thực hiện trách
nhiệm nêu gương gắn đánh giá công tác Mặt trận với hiệu quả mô hình điển
hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Đặc biệt nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ
chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, giá trị nội dung
Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các hoạt
động dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên.
Thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực
hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Cơ quan MTTQ tỉnh triển khai
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phát động xây dựng cơ quan MTTQ tỉnh xanh, sạch, đẹp. Mỗi cán bộ, công
chức, MTTQ tỉnh luôn nâng cao nhận thức trau dồi phẩm chất, năng lực và uy
tín, có phong cách ứng xử chuẩn mực, xây dựng nét đẹp đạo đức công vụ, văn
hóa trong giao tiếp; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe, hòa nhã,
nhiệt tình hướng dẫn công dân, giải quyết và đề xuất với cấp trên những tâm tư,
nguyện vọng của nhân dân theo phương châm “4 xin, 4 luôn” Xin chào, xin
lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn
giúp đỡ ; không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan
sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng, không uống rượu, bia buổi trưa…
4. Kết quả vận động cán bộ công chức viết đề tài, sáng kiến để nâng
cao chất lượng công tác
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực vận động cán
bộ, công chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đề xuất sáng kiến, cách làm
mới thiết thực, hiệu quả, tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn công việc nhằm thi
đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng. Ngày 04/3/2020 ban hành Thể lệ Cuộc thi hiến kế giải pháp
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó, ban hành công văn số
313/MTTQ-BTT ngày 17/6/2020 gửi Hội Nhà báo tỉnh và các phóng viên báo
chí trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tích cực tham gia
Cuộc thi tham gia Cuộc thi hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động MTTQ các cấp.
5. Công tác thi đua, khen thưởng
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, Quy chế của
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/3/2020 về
việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Nghệ An, nhiệm kỳ 2019-2024; thường xuyên triển khai và làm tốt công tác thi
đua khen thưởng, có sự đổi mới trong cách làm, xây dựng mô hình, điển hình,
xây dựng kế hoạch phát động, đăng ký thi đua, triển khai công tác khen thưởng
kịp thời; tổ chức thực hiện quy trình xét thưởng, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ
khen thưởng đúng quy định.
*Về Danh hiệu thi đua năm 2020:
- Đối với Trung ương: “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2020; “Cờ thi
đua xuất sắc toàn diện” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2020.
- Đối với UBND tỉnh: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020; Tập thể
lao động xuất sắc năm 2020 cho 04 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ
An; Cờ thi đua của Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 4 cá nhân; đề nghị
Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 02 cá nhân.
- Đối với MTTQ tỉnh: Tặng 6 tập thể đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc
toàn diện cho 6 đơn vị MTTQ cấp huyện và tổ chức thành viên.
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*Về khen thưởng:
- Đối với Trung ương: Tặng 298 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn
kết toàn dân tộc” năm 2020 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bằng
khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 59 tập thể và 23 cá nhân.
- Đối với UBND tỉnh: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân;
Bằng khen UBND tỉnh tặng 22 Bằng khen và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng
26 bằng khen chuyên đề các hoạt động của Mặt trận.
- Đối với Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: đã khen Bằng khen
171 tập thể; 85 cá nhân.
6. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến
Cùng với quá trình tổ chức chỉ đạo, triển khai phát động và tổ chức thực
hiện phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền; MTTQ các cấp đã phối
hợp nhân rộng một số mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: kinh tế, văn
hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền của Mặt trận”; tích cực biên tập
tin, bài, ảnh, tuyên truyền các mô hình, gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển
hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Báo Nghệ An, Đài
PHTH tỉnh, Bản tin công tác mặt trận, Trang thông tin điện tử của Ủy ban
MTTQ tỉnh về gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến và
công tác thi đua khen thưởng.
7. Về tổ chức bộ máy
Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An có
11 đồng chí bao gồm: Chủ tịch, 04 phó Chủ tịch, 4 trưởng ban, 01 phó ban. Cấp
huyện, chủ yếu các đồng chí trong Ban Thường trực và 01 đồng chí văn phòng
MTTQ huyện kiêm công tác thi đua, khen thưởng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ
làm công tác Thi đua, khen thưởng từ Ủy ban MTTQ cấp tỉnh đến cơ sở có
phẩm chất, đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, am hiểu và tâm huyết với
công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính
trị và nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của cấp trên và cấp mình, chủ động
làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp triển khai kịp thời, có chất
lượng các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng.
8. Công tác thanh tra, kiểm tra
Ban Thường trực, Hội đồng thi đua khen, thưởng thường xuyên duy trì
nghiêm túc nề nếp, chế độ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác
thi đua, khen thưởng. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra việc tổ chức quán
triệt các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và
Nhà nước về công tác TĐKT. Kịp thời phát hiện nhiều mô hình điển hình hay để
nhân rộng và chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.
9. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
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Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế
hoạch tổ chức 9 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận,với 2200 học
viên, trong đó lồng ghép bồi dưỡng công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ Mặt
trận từ cấp tỉnh, cơ sở và trưởng Ban công tác Mặt trận.
10. Quỹ thi đua, khen thưởng
Quỹ thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh chủ yếu trích từ ngân
sách. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi cho hoạt động thi đua, khen thưởng
luôn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Năm 2020, việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động được
UBMTTQ các cấp triển khai có nhiều đổi mới, mang nhiều hiệu quả thiết thực.
Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, song các hoạt động của Mặt trận các
cấp tỉnh cơ bản bảo đảm, duy trì theo kế hoạch. Nổi bật là tổ chức thành công
Chương trình “Tết vì người nghèo-Canh Tý 2020”; Rà soát việc hỗ trợ hộ nghèo
đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà
hảo tâm theo Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, UBMTTQ Việt Nam các
cấp làm 1.577 căn nhà cho hộ nghèo. Đặc biệt chủ động triển khai các nhiệm vụ
phòng, chống dịch COVID-19 một cách kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả; nhận
được sự hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền,
các doanh nghiệp, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân. Nghệ An xếp thứ 3 toàn
quốc về ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Kịp thời ban hành Lời kêu gọi, tổ chức tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ đồng
bào khắc phục hậu quả bão lụt trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản
do thiên tai của bão số 9 gây ra đối với đồng bào miền Trung, trong đó có đồng
bào tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng giá trị
gần 76 tỷ đồng, đồng thời kịp thời phân phối hỗ trợ đảm bảo quy định.
Như vậy năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh vận động
với tổng số tiền, hàng trị giá hơn 450 tỷ đồng để thực hiện các phong trào an
sinh xã hội.
2. Hạn chế, khuyết điểm
- Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng có lúc, có nơi còn hạn
chế, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục triển khai luật thi đua, khen thưởng;
Nghị định của Chính phủ, quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam.
- Một số cơ sở chất lượng hồ sơ khen thưởng có lúc chưa đảm bảo.
3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
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Nhận thức về công tác Thi đua, khen thưởng ở MTTQ các cấp có lúc chưa
quan tâm đầy đủ, cán bộ làm công việc thi đua khen thưởng ở các cấp còn kiêm
nhiệm.
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA,
KHEN THƯỞNG NĂM 2021
1. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; Thông
tin kịp thời trên các hệ thống thông tin đại chúng về công tác thi đua, kết quả
phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; Tăng cường tuyên truyền, nhân
rộng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.
2. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên thực hiện
tốt các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam" và các phong trào thi đua yêu nước khác.
3. Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các phong trào thi đua yêu nước gắn
với việc tổng kết các phong trào thi đua đồng thời phát hiện khen thưởng những
tập thể, cá nhân điển hình và các mô hình điển hình tiên tiến.
4. Tập trung hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình công tác thi đua, khen
thưởng, công tác theo dõi chấm điểm phong trào thi đua, khen thưởng; phân loại
thi đua đối với tập thể, cá nhân và bình xét các mô hình, điển hình đạt danh hiệu
thi đua, làm báo cáo tổng kết thi đua, tự chấm điểm kết quả thi đua, hoàn thiện
hồ sơ đối với tập thể, cá nhân, kiểm tra chéo./.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

- BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
- Hội đồng TĐKT UBTW MTTQVN;
- Ban Tôn giáo UBTW MTTQVN phụ trách
Cụm thi đua Bắc Trung bộ ;
- UBND tỉnh Nghệ An b/c ;
- Hội đồng TĐKT tỉnh b/c ;
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Lưu VP, TC-TG.
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