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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 một số nhiệm vụ trọng tâm về 

lĩnh vực Tuyên giáo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    
               

Nghệ An, ngày      tháng 6  năm 2021 

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

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được Công 

văn số 413 -CV/BTGTU, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “tăng cường chỉ 

đạo, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực khoa giáo”, 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 triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng chống dịch theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Hướng 

dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, chú trọng đảm bảo phương châm “5k + vắc xin” theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế; quyết liệt trong chiến lược vắc xin tổng thể theo thứ tự ưu 

tiên; các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, lưu trú trái phép; vận 

động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực xây dựng Quỹ 

phòng, chống COVID-19 của tỉnh, Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ. 

Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng 

chống dịch bệnh, nhất là Công văn số 2732/UBND-VX ngày 6/5/2021 và Công 

văn số 3660/UBND-VX, ngày 7/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An với 

tinh thần quyết liệt nhưng không được ngăn sông, cấm chợ, vẫn đảm bảo “mục tiêu 

kép” phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và phòng, chống dịch. 

 2. Triển khai tăng cường truyền truyền việc tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 16/4/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 21/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nghệ An. Trong đó, quan tâm đặc biệt việc đảm bảo các kỳ thi diễn 

ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, đồng thời thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 

3. Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả Tháng hành động 

vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2021, theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 

3112/UBND-VX, ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Theo đó, 
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các địa phương đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 

28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động 

vì trẻ em, Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 hướng dẫn tổ 

chức Diễn đàn trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Kế hoạch số 

192/KH-UBND ngày 8/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để chủ động 

thực hiện các hoạt động Thang hành động vì trẻ em với hình thức, quy mô, điều 

kiện, hoàn cảnh phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao công tác bảo vệ phòng 

chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em trên địa bàn theo tinh thần 

chỉ đạo tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 14/5/2021 về “Kết luận của đồng 

chí Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác 

phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và phòng, chống xâm hại trẻ em trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt triển khai tuyên truyền các biện pháp nâng cao 

nhận thức cộng đồng, gia đình và mỗi người dân về phòng chống tai nạn thương 

tích, đuối nước, xâm hại trẻ em; các kiến thức, kỹ năng cho các bậc cha mẹ; trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các trường học về công 

tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung tuyên tuyền các nội dung triển 

khai BHXH, BHYT toàn dân năm 2021 theo tinh thần Kế hoạch số 288/KH-

UBND, ngày 21/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về “Tổ chức tháng 

Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân; hoạt động tuyên truyên BHXH, 

BHYT năm 2021”. Chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn, giá trị thiết thực, 

lợi ích vượt trội khi tham gia BHXH, BHYT. Qua đó, vận động mọi tầng lớp nhân 

dân tham gia, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Tuyên truyền sự thay 

đổi Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT (gọi tắt là Tháng Vận 

động) được chuyển từ tháng 7 sang tháng 5 hằng năm; lan tỏa chủ đề và thông điệp 

tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2021 là “chính sách BHXH, BHYT 

năm 202 là BHXH, BHYT cho tất cả mọi người” và “BHXH, BHYT- sức khỏe 

hôm nay, an sinh ngày mai”. 

5. Phối hợp với các thành viên triển khai tuyên truyền sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025 theo 

Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc. 

Đánh giá sát, đúng tình hình và kết quả thực hiện, phát hiện những vấn đề cần tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong giai đoạn tiếp theo để phát huy vai trò khoa 
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học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và 

xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Nhận được Công văn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban và VP;  

- Lưu VT, Ban TC-TG. 

         TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

         PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

         

 

 

 

          Trương Thiết Hùng 
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