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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 3 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm  
120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu 

(05/5/1902 - 05/5/2022), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An 

ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát động phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh 

đồng chí Phùng Chí Kiên để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về 

cuộc đời, hoạt động và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu - 

Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

2. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào cho 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong toàn tỉnh về tấm 

gương đạo đức sáng ngời, luôn giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường 

xuyên trau dồi đạo đức, rèn luyện tài năng, nêu cao bản chất cách mạng, có nhiều 

đóng góp tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đảng và sự nghiệp cách mạng của 

đồng chí Phan Đăng Lưu. 

3. Việc tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết 

kiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ 

về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu. 

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện truyền thống, tọa đàm, hội thảo 

khoa học về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu., 

lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 
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3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, phấn 

đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  tỉnh khóa XIX nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm đầu mối 

chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội 

dung Kế hoạch này. 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã xây 

dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trước ngày 10/5/2022 (qua Ban 

Tổ chức - Tuyên giáo, email: leduythanh996 @gmail.com) để tổng hợp. 

3. Chủ động phối hợp với UBND huyện để có kinh phí hoạt động thiết thực, 

hiệu quả, có ý nghĩa. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An./. 

 
Nơi nhận: 
- BTG ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- BTT UB MTTQVN tỉnh;                    
- Văn phòng và các ban Chuyên môn; 
- UB MTTQ các huyện, thành, thị; 
- Lưu: VT, Ban TC-TG 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Trương Thiết Hùng 
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