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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 05 tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội  

đối với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 
 

Thực hiện Thông tri số 24/TTr-MTTW-BTT ngày 31/3/2022 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triệu tập dự Hội nghị trực 

tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội tại điểm cầu tỉnh Nghệ An như sau: 

I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN  

1. Nội dung Hội nghị 

Phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.   

2. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu lúc 8h00 ngày 13/4/2022 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm, thành phần:   

3.1. Điểm cầu Trung ương: 

- Địa điểm: Hội trường số 400, tầng 4, nhà B, trụ sở cơ quan Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam. 

- Thành phần: Theo Thông tri triệu tập số 24/TTr-MTTW-BTT ngày 

31/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

3.2. Điểm cầu tại tỉnh Nghệ An 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (Số 02, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) . 

- Thành phần: 

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

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

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị; 

+ Đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng và công chức Ban Dân chủ – 

Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

+ Đại diện các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

+ Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số xã, phường, 

thị trấn; 
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 + Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, Báo 

Đại đoàn kết thường trú tại Nghệ An (mời dự và đưa tin hội nghị). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân chủ - Pháp luật 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến; 

- Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị kinh phí, nội dung ma két; chuẩn bị 

các tài liệu liên quan chuyển Văn phòng phục vụ in và phát. 

- Tham mưu nội dung trao đổi, thảo luận tại hội nghị.  

- Tổng hợp, thông báo số lượng và danh sách đại biểu điểm cầu tỉnh báo 

cáo Trung ương. 

 2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo 

Cập nhật tin, bài liên quan lên các Trang thông tin điện tử và Trang 

Fanpage của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. 

3. Văn phòng cơ quan 

- Tham mưu phối hợp Chi nhánh Công ty Viettel kết nối trực tuyến 

điểm cầu của tỉnh với điểm cầu Trung ương; 

- Chuẩn bị Hội trường, maket hội nghị; đón tiếp đại biểu; giấy mời; in 

ấn, phát hành tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị;   

- Phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật dự trù và bố trí kinh phí tổ 

chức hội nghị. 

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

Cử đại biểu tham dự đúng thành phần; chuẩn bị nội dung để trao đổi tại 

Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối 

với dự thảo dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở của Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An./. 
 
 

 

Nơi nhận: 

- BTT UBTW MTTQ VN (để bc); 
- Ban DC-PL UBTW MTTQ Việt Nam; 

- BTT UBMTTQ VN tỉnh; 

- Các ban, VP UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN các huyện, thành, thị; 

- 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
	2022-04-05T22:44:52+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
	2022-04-06T10:55:03+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
	2022-04-06T10:55:11+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh<ubmttq@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




