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KẾ HOẠCH 
 

Tổ chức Hội nghị quán triệt Kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 

24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp 
xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2021 - 2025” 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án số 

07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về 

“Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai kịp thời, hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 24/11/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 21/02/2021 

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Đề án số 07 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và 

thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, 

đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”. 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống Mặt trận trong công tác 

đối thoại và giám sát việc thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền cùng cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. 

- Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, 

phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đảm bảo thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG  

Quán triệt, triển khai các nội dung của Đề án số 07-ĐA/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 21/02/2021 của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU 

về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”. 
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III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM 

DỰ HỘI NGHỊ  

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h, ngày 17/3/2022. 

2. Hình thức, địa điểm 

- Hình thức: Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính 

ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến các điểm cầu tại Ủy ban MTTQ 21 

huyện, thành, thị và kết nối đến tận điểm cầu xã, thị trấn. 

- Địa điểm:  

+ Điểm cầu chính, tại hội trường tầng 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

+ Điểm cầu 21 huyện, thành phố, thị xã. 

+ Điểm cầu các xã, phường, thị trấn.  

3. Thành phần tham dự tại các điểm cầu 

3.1. Đối với tỉnh: 

- Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

- Thường trực và cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

3.2. Đối với huyện, thành, thị: 

- Đại diện Thường trực huyện, thành, thị ủy. 

- Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ 

Việt Nam  cấp huyện. 

- Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh cư trú trên địa bàn (nếu không có đường truyền kết nối về xã, 

phường, thị trấn). 

- Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. 

- Các thành phần khác do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện, thành, thị quyết định mời. 

3.3. Đối với xã, phường, thị trấn 

- Đối với xã, phường, thị trấn có kết nối được đường truyền trực tuyến: 

Thành phần cụ thể như sau: 

- Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh cư trú trên địa bàn xã, thị trấn (nếu có). 

- Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt 

Nam cấp xã. 
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- Các thành phần khác do địa phương lựa chọn. 

- Đối với xã, thị trấn không có điều kiện để kết nối đường truyền trực 

tuyến: Thành phần dự Hội nghị do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện triệu tập 

hoặc có hình thức quán triệt, tuyên truyền phù hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

1.1. Ban Dân chủ – Pháp luật 

- Chủ trì tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị, chương trình, nội 

dung quán triệt, dự trù kinh phí, tổng hợp và giải đáp các ý kiến thắc mắc của các 

đại biểu tại Hội nghị.  

- Nắm số lượng đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu (báo cáo Ban 

Thường trực). 

1.2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo  

- Tuyên truyền các quán triệt Đề án trên Trang Fanpage và Trang thông tin 

điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Phối hợp với Ban Dân chu - Pháp luật kết hợp quán triệt Nghị quyết 04 

với Đề án số 07 của Tỉnh ủy. 

1.3. Văn phòng 

- Phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật dự toán, quyết toán kinh phí.  

- Tham mưu giấy mời, gửi tài liệu về các điểm cầu (hoàn thành trước thời 

điểm diễn ra Hội nghị 02 ngày); kết nối đường truyền đến các điểm cầu được 

thông suốt; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị. 

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

- Báo cáo với Thường trực huyện, thành, thị ủy để chuẩn bị tổ chức Hội nghị 

- Căn cứ thành phần phân bổ mời đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 

của địa phương đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần theo Kế hoạch này. 

- Phối hợp với chính quyền, địa phương, đảm bảo các điều kiện phục vụ 

Hội nghị và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cầu huyện, xã, 

phường, thị trấn. 

3. Cán bộ chuyên viên theo dõi địa bàn 

Phối hợp với các địa bàn được phân công theo dõi, nắm công tác chuẩn bị 

(hội trường, market, tài liệu hội nghị, việc kết nối đường truyền trực tuyến, số 

lượng đại biểu dự hội nghị, báo lại Văn phòng trước thời gian tổ chức Hội nghị 

01 ngày). 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án số 07-ĐA/TU 

ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về “đổi mới, 

nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”  của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
 

 
Nơi nhận:                                                       
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Các tổ chức thành viên của UBMTTQ tỉnh; 
- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Ban TT UBMTTQ tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; 
- Các ban, Văn phòng MTTQ tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 
 

 
Nguyễn Đức Thành 

 
 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-03-10T15:21:28+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Nguyễn Đức Thành<thanhnd@ubmttq.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-03-10T15:38:56+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh<ubmttq@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-03-10T15:39:07+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh<ubmttq@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




