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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:        /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày        tháng  6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

lần thứ XV, năm 2020 - 2022 

Thực hiện Công văn số: 2502/MTTW-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn 

dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân 

tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng 

cường đồng thuận, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 

kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa 

phương. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ, cổ vũ những tấm gương “người tốt, việc 

tốt”, những sáng tạo trong lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, đặc biệt là thực 

hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 

2024 đã đề ra. 

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải báo chí “Vì 

sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 2022, tạo sự quan tâm, 

hưởng ứng của các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng 

và tham gia Giải báo chí. Qua đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền “Vì sự nghiệp Đại 

đoàn kết toàn dân tộc”, tạo sự gắn kết trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần cổ 

vũ, động viên cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, 

sản xuất và hoàn thành nhiệm tốt mục tiêu, nhiệm vụ kép của Đảng và Nhà nước đề ra 

đó là “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” trong tình hình mới.  

2. Yêu cầu 

- Tạo sự quan tâm, hưởng ứng, tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn 

kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 2022 của các tổ chức, cá nhân, đơn vị và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận. Thông qua các tác phẩm tham dự Giải báo chí 

“Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 2022, góp phần 

tuyên truyền, cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, ý 

chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố vững 

chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. 



- Mặt trận các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai tuyên 

truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm hưởng 

ứng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham 

gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 

2022. 

II. NỘI DUNG 

- Triển khai thực hiện theo Thể lệ số: 01/MTTW-BTT ngày 10/6/2021 về Thể 

lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 

2022” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành. (Thể lệ 
số: 01/MTTW-BTT gửi kèm theo Kế hoạch này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cập nhật, biên 

tập các tài liệu, tin, bài liên quan đến Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn 

dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 2022” của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và 

ngoài tỉnh đăng trên Trang Fanpage, Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (Website). 

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, 

thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, thị ủy, chính quyền và các tổ 

chức thành viên Mặt trận căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương 

để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại 

đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 2022”. 

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan truyền  

thông của tỉnh, huyện, các đài phát thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền trên các 

phương tiện tuyền thông đại chúng và trên mạng xã hội (Zalo, Fanpage, Facebook) về 

hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 

2020 - 2022”.  Đồng thời, mỗi đơn vị cơ sở lựa chọn ít nhất 02 tác phẩm tiêu biểu, gửi 

về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 05/9/2021 theo dấu bưu điện (qua Ban 

Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) để tổng hợp lựa chọn tham gia 

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2020 - 

2022”./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- UBTW MTTQVN (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban TT UBMTTQ VN các huyện, thành , thị; 

- Các tổ chức thành viên; 

- Các Ban, VP CQ UBMT tỉnh;                                                                                

- Lưu: VT, Ban TC-TG (2b). 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trương Thiết Hùng 
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