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Nghệ An, ngày tháng 7 năm 2021

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

Ngày 30/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ
An nhận được Kế hoạch số 16 -KH/BTGTU, ngày 29/6/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực 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 của Mặt trận tiếp tục đẩy
mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp
nhân dân hiểu và triển khai thực hiện Kế hoạch số 16 -KH/BTGTU, ngày
29/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên
truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Gửi kèm theo
Kế hoạch số 16- KH/BTGTU).

2. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp, trên cơ sở tình hình diễn biến của
dịch COVID-19 để triển khai theo từng cấp độ tổ chức trạng thái tuyên truyền
của Kế hoạch số 16- KH/BTGTU ở mỗi địa phương và thực hiện nghiêm túc sự
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.

3. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của
Nhân dân. Qua đó, phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn
định tình hình tư tưởng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, định
hướng dư luận; đặc biệt thông qua mạng xã hội, tài khoản cá nhân của mỗi cán
bộ, hội viên, đoàn viên để lan tỏa thông tin phòng, chống dịch COVID-19.

4. Phối hợp với các thành viên Mặt trận vận động cán bộ, đoàn viên, hội
viên và các tầng lớp nhân dân tích giúp đỡ, chung tay ủng hộ “Quỹ phòng,
chống COVID-19” của tỉnh; hỗ trợ, động viên các lực lượng trên tuyến đầu
phòng, chống dịch; hỗ trợ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; tích cực
tuyên truyền nhân rộng cách làm hay về sản xuất, kinh doanh trong trạng thái
“sống chung” với dịch bệnh, nhằm duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã
hội.

5. Ủy ban MTTQ các cấp trên toàn tỉnh triển khai phối hợp với các tổ
chức thành viên vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân lan tỏa thực hiện các thông điệp, quy định phòng, chông dịch như quy
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định 5K của Bộ Y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone...; xung phong đi đầu tham gia
hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch, đặc biệt tại các
chốt, trạm, khu cách ly, khám sàng lọc, truy vết F0, Fl, F2; đôn đốc, hướng dẫn
hoạt động của các Tổ tự quản, Tổ dân phố, Tổ liên gia trong tăng cường theo
dõi, giám sát chặt chẽ người đi/đến từ vùng dịch, thực hiện việc khai báo và
cách ly y tế tại địa phương; tích cực vận động, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình gặp
hoàn cảnh khó khăn.

Nhận được Công văn, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thành, thị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

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

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thiết Hùng
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