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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 
BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:       /MTTQ-BTT 
V/v tổng hợp, hoàn thiện dữ liệu  

của cán bộ MTTQ Việt Nam cấp huyện, 
cấp xã, Ban công tác Mặt trận tham gia các 

trang MXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày        tháng  01 năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành, thị  

Thực hiện Công văn số 3344/MTTW-BTT ngày 02/12/2021 của Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam “về việc củng cố hoàn thiện các trang mạng xã 

hội của Mặt trận các cấp”. Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh đã triển khai thông qua các đồng chí chuyên viên theo dõi địa bàn cùng phối 

hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị để 

tổng hợp dữ liệu của tập thể, cá nhân thuộc MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, 

Ban công tác Mặt trận (gồm Cán bộ chuyên trách, cán bộ bán chuyên trách, cán 

bộ hợp đồng, Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt 

trận) tham gia các Trang mạng xã hội gồm: Facebook, zalo, Fanpage và tham 

gia tương tác với Trang “Facebook”, “Zalo”, “Fanpage” Mặt trận Nghệ An của 

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

Tuy nhiên vào ngày 25/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Nghệ An đã tổng hợp chung số liệu để đánh giá, phân tích và nhận 

thấy rằng, vừa qua có một số đơn vị đã phối hợp với các đồng chí chuyên viên 

theo dõi quan tâm tổng hợp dữ liệu rất tốt cụ thể như: Ban Thường trực MTTQ 

Việt Nam huyện Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, Hưng Nguyên, TP Vinh, TX Cửa 

Lò, Nghi Lộc, Kỳ Sơn.. Bên cạnh đó còn một số đơn vị chưa thật sự quan tâm 

đến việc phối hợp để tổng hợp dữ liệu ở cấp mình. 

Để có cơ sở dữ liệu được đầy đủ và chính xác, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thành, thị triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Phối hợp chỉ đạo quyết liệt Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn của 

mình hoàn thiện các thông tin dữ liệu theo các biễu mẫu Ban Thường trực tỉnh 

đã gửi hoàn thành xong trước tháng 03/2022 (Ban Thường trực trực  trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ gửi các dữ liệu của các đơn vị đã chuẩn bị tốt hơn  

qua Zalo Ban Thường trực tỉnh huyện để các đơn vị tham khảo và học tập). 

2. Phối hợp thường xuyên với các đồng chí chuyên viên theo dõi địa bàn 

để được hướng dẫn cách cập nhật và bổ sung dữ liệu, đồng thời báo cáo về việc 

khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn. 
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 Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành 

phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ trên là yêu cầu bắt 

buộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ lấy kết quả thực hiện 

để đánh làm tiêu chí để đánh giá thi đua theo từng tháng và của cả năm 2022 

cho các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các ban và Văn phòng UBMTTQ tỉnh;  
- Lưu VT, Ban TC-TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Trương Thiết Hùng 
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