
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM             

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:            /MTTQ-BTT 
V/v phối hợp tuyên truyền, tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2021 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

             các huyện, thành phố, thị xã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thực hiện Công văn số 3112/UBND-VX ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2021, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động và thực 

hiện các nội dung về công tác trẻ em theo tinh thần Công văn số 225/MTTQ-BTT 

ngày 14/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

2. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì 

trẻ em và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tại địa 

phương mình với hình thức phù hợp, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

3. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp hưởng ứng tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (01/6), trong 

đó quan tâm thăm hỏi, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, các cháu bị tàn tật, các cháu thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn, các cháu học sinh nghèo vươn lên học giỏi… 

Kết thúc Chương trình “Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” đề nghị MTTQ các địa phương xây 

dựng báo cáo gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban 

Phong trào) để tổng hợp báo cáo Mặt trận Trung ương và UBND tỉnh. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh; 

- Sở LĐ-TB và Xã hội Nghệ An; 

- Ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu  VT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hương 
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