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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày      tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

 tỉnh Nghệ An lần thứ 7, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

 

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh năm 2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ 

An ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An 
tỉnh lần thứ 7, khóa XIV,nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả công tác Mặt trận  năm 2021 và triển khai Chương trình 
phối hợp thống nhất hành năm 2022;  

- Thông báo  tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2022.  

- Hiệp thương cử bổ sung thành viên và thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQVN 
tỉnh. 

- Phát động và ký cam kết thi đua năm 2022 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức hội nghị  phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường thảo 
luận, kiến nghị, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ 

1. Thời  gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h, ngày 14/01/2022. 

2. Địa điểm: Hội trường A Nhà khách Nghệ An (sổ 04, đường Phan Đăng 
Lưu, thành phổ Vinh, tỉnh Nghệ An). 

3. Thành phần: Trân trọng kính mời: 

- Đại biểu khách mời; 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 
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+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các vị ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX cư trú trên 
địa bàn Nghệ An.; 

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị: các Ban và Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các 

tổ chức thành viên MTTQ tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 
Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động 
Thương binh và xã hội tỉnh, sở tài chính, sở Tư pháp, sở Công thương, sở Kế 

hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên và môi trường, sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn 
giáo (sở nội vụ), Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An, 
Báo Nghệ An, Đài phát thanh - truyền hình Nghệ An; Báo đại đoàn kết Thường trú 

tại Nghệ An. 

- Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV nhiệm kỳ 
2019-2024. 

- Các đại biểu mời để hiệp thương bổ sung vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được MTTQ khen thưởng năm 2021. 

- Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thôi không tham gia kỳ này. 

III. PHÂN CÔNG CHUẲN BỊ 

1. Ban Tổ chức – Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị; Thông tri triệu tập Hội nghị; 
Chương trình hội nghị; Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị; Tờ trình của Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về hiệp thương cử bổ sung thành viên và Ủy viên Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Tham mưu Báo cáo kết quả công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021; Chủ 
trì, phối hợp tham mưu nội dung thi đua - khen thưởng tại Hội nghị. 

- Phân công cán bộ tổng hợp ý kiến các Ủy viên, trước khi hội nghị diễn ra 
02 ngày gửi cho các Ban và Văn phòng tổng hợp theo lĩnh vực để gửi về Văn 
phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo. 

2. Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

- Tham mưu công tác đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Hội 
nghị. 

- Tham mưu và gửi Giấy mời đại biểu là khách mời về dự Hội nghị, gửi  tài 
liệu phục vụ Hội nghị; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Hội nghị. Tham mưu 
công tác chuẩn bị việc trao khen thưởng tại Hội nghị.  

- Tham mưu báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2021; tổng hợp các ý 
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kiến Hội nghị. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để in, gửi tài liệu báo cáo kinh tế xã 
hội năm 2021. 

3. Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

- Tham mưu các báo cáo chuyên đề gửi về Văn phòng để phục vụ Hội nghị. 

- Tổng hợp chung và báo cáo tình hình đại biểu đến tham dự Hội nghị (tại 
các địa bàn cấp huyện, thành, thị mà cán bộ trong ban được phân công theo dõi 

trước khi hội nghị diễn ra 01 ngày, gửi về Ban TC-TG để tổng hợp). 

4. Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

- Tham mưu các loại báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực Ban tham mưu gửi 
về Văn phòng để gửi tài liệu  phục vụ Hội nghị (nếu có). 

- Tổng hợp chung và báo cáo tình hình đại biểu đến tham dự Hội nghị (tại 
các địa bàn cấp huyện, thành, thị mà cán bộ trong ban được phân công theo dõi 

trước khi hội nghị diễn ra 01 ngày, gửi về Ban TC-TG để tổng hợp). 

5. Cán bộ chuyên quản theo dõi địa phương 

Phối hợp với các địa phương mình theo dõi thực hiện các nhiệm vụ được 
phân công; nắm số lượng đại biểu dự hội nghị (gồm Ủy viên Trung ương, Ủy viên 
ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cư trú trên địa bàn), báo cáo về Ban phụ trách để 

tổng hợp chung gửi số liệu về Ban Tổ chức- Tuyên giáo trước 01 ngày.  

6. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh 

Tổng hợp ý kiến của các đoàn viên, hội viên trong năm 2021, ý kiến tham 
luận tại hội nghị (nếu có) gửi về Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Nghệ An (qua Văn phòng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Chánh Văn 

phòng) trước ngày 10/01/2021 để tổng hợp). 

7. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, 
thành phố, thị xã. 

- Căn cứ thành phần phân bổ mời đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam cư trú trên địa bàn (nếu có) tham dự Hội nghị. 

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, gửi về Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (qua Văn phòng) trước 02 ngày diễn ra 
Hội nghị để tổng hợp. 

8. Market Hội nghị 

(Lô gô Mặt trận) 

HỘI NGHỊ 
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ 7, NHIỆM KỲ 2019-2024; 

      ….. ngày     tháng     năm 2022 
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 TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ 

- Báo cáo sơ kết công tác Mặt trận năm 2021; Báo cáo tổng kết Thi đua 
khen thưởng năm 2021 và các báo cáo chuyên đề kèm theo. 

- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2021.  

- Tờ trình xin ý kiến một số nội dung trình Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ 
An lần thứ 7, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề nghị các Ban và Văn phòng Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực các huyện, thị, các tổ chức thành viên 
MTTQ tỉnh, Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí chuyên quản nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                       

- Các tổ chức thành viên của UBMTTQ tỉnh; 
- Các vị 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 

 
 

 
 

 
Trương Thiết Hùng 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-07T10:08:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Thiết Hùng<hungtt@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
	2022-01-07T15:48:01+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
	2022-01-07T15:48:11+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh<ubmttq@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-01-07T15:48:25+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh<ubmttq@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




