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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:          /MTTQ-BTT 
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về thành công của Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    
               

Nghệ An, ngày       tháng      năm 2021 

 
Kính gửi:  Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành, thị 

 

 

Thực hiện Công văn số 2373/MTTW-BTT, ngày 17/5/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo một số nội 

dung sau: 

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chủ động xây dựng kế 

hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII bằng các hình thức phù 

hợp như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, 

ấn phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan ... 

2. Vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán 

bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học và kiều bào tích cực đóng 

góp những ý kiến tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

3. Chú trọng công tác theo dõi, nắm bắt, phản ánh định kỳ và đột xuất 

theo yêu cầu về tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trong 

quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời vận động cán 

bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu 

nước. Hướng dẫn cơ sở tuyên truyền, chủ động kết nối tài khoản Facebook, 

Zalo, Fanpage của đơn vị mình với Trang thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh quản lý, tại địa chỉ http://mattrannghean.org.vn. 

4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị tổng 

hợp kết quả triển khai trong báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cả năm gửi 

về Văn phòng và Ban Tổ chức – Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để 

tổng hợp. 

http://mattrannghean.org.vn/
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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BTT UBTW MTTQ Việt Nam;  

- Ban Tuyên giáo, VP UBTW MTTQVN; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ; 

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban và VP;  

- Lưu VT-TCTG. 

         TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

         PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

          Trương Thiết Hùng 
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