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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:         /MTTQ-BTT 
Hưởng ứng cuộc thi bảo vệ nền tảng  

tư tưởng của Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nghệ An, ngày       tháng 3 năm 2022 

 
          Kính gửi: - Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

                                  - Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành, thị 

Ngày 11/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được 

Công văn số 788 -CV/BTGTU, ngày 10/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 

Hưởng ứng cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các huyện, thành phố, thị xã triển khai một số nội dung sau: 

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền nội dung cốt lõi Kế hoạch số 762 -

KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về 

phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. (gửi kèm Kế hoạch 

số 762 -KH/HVCTQG; Thể lệ cuộc thi viết chính luận và Phụ lục định hướng bài 

viết chính luận). 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành 

viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị tuyên 

truyền phổ biến kịp thời các nội dung Kế hoạch, Thể lệ và phụ lục bài việt chính 

luận trên các phương tiện truyền thông và hưởng ứng tham gia cuộc thi viết chính 

luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022; đôn đốc các tập thể, cá nhân đăng ký dự thi và 

gửi tác phẩm (về Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Nghệ An) trước ngày 15/6/2022. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (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 và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
- Như kính gửi; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- BTT MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các ban, Vp MTTQ tỉnh; 
- Lưu: VT, Ban TC-TG. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

Trương Thiết Hùng 
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