ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH NGHỆ AN
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 412 /MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2021

V/v đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch
đưa người lao động tỉnh Nghệ An từ
tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

Kính gửi: Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành, thị
Ngày 14/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nhận được Kế
hoạch số: 327/KH-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “tổ
chức đưa người lao động tỉnh Nghệ An từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương nơi
thường trú”, Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị triển khai một số nội
dung sau đây:
1. Tập trung phối hợp các tổ chức thành viên Mặt trận đẩy mạnh tuyên
truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu về nội dung cốt lõi
của Kế hoạch số: 327/KH-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm
hỗ trợ kịp thời người lao động tỉnh Nghệ An làm việc tại tỉnh Bắc Giang có nhu
cầu tạm thời trở về địa phương và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Gửi kèm theo Kế hoạch số: 327/KH-UBND).
2. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp, trên cơ sở tình hình diễn biến của
dịch COVID-19 để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp như: thông qua hệ
thống loa truyền thanh cơ sở ở xã, phường, thị trấn; đăng tải, chia sẻ các tin, bài
viết tuyên truyền về hoạt động liên quan Kế hoạch số: 327/KH-UBND ngày
14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên trang website, mạng xã hội của đơn vị
quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các
thông tin về Kế hoạch số: 327/KH-UBND trên các trang mạng cá nhân (Facebook,
Fanpage, Zalo, ...).
3. Phối hợp với các tổ chức thành viên và đơn vị Bắc Giang tuyên truyền
hướng dẫn về thời gian, đối tượng và địa điểm đón, trả người lao động tỉnh Nghệ An
làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương theo các nội dung như Kế hoạch số: 327
của UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, tuyên tuyền vận động công dân tuân thủ tuyệt đối
các các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho công nhân lao
động và lực lượng, phương tiện tham gia trong quá trình di chuyến tới Bắc Giang và trở
về địa phương.

4. Tăng cường hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tuyên
truyền các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng
và tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời xử lý các vụ việc phát
sinh tại cơ sở. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông
tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức đưa người lao động tỉnh Nghệ An

từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương để xuyên tạc chống phá đường lối, chủ trương
của Đảng, Nhà nước.
5. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị tổng hợp
kết quả triển khai Kế hoạch và báo cáo định kỳ gửi về Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh) để tổng hợp.
Nhận được Công văn, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BTT MTTQ tỉnh;
- Các Ban, VP MTTQ tỉnh;
- Lưu: VP, Ban TC-TG.

Trương Thiết Hùng
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