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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM   

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/HD-MTTQ-BTT 

 
An Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 
Nhiệm vụ trọng tâm công tác Phong trào năm 2020 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-MTTW-BTT ngày 18/01/2020 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn trọng tâm 

công tác Phong trào năm 2020; 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nhiệm vụ trọng 

tâm công tác Phong trào năm 2020 như sau: 

I. CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 

DO MẶT TRẬN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” 

1.1. Về lồng ghép, gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở, cộng 

đồng dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”: 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường 

công tác tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban 

Bí thư và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An 

Giang về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ trì hiệp thương 

với tổ chức thành viên của Mặt trận, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội 

thống nhất phân công thực hiện 05 nội dung Cuộc vận động theo hướng dẫn số 

77/HD-MTTW-BTT ngày 20/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam, trong đó có chọn phần việc cụ thể để thực hiện như cất nhà, 

làm cầu, đường, giúp hộ nghèo thoát nghèo,... 

- Mặt trận cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp, ngành chức 

năng kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTPH-UBND-MTTQ 

ngày 12/6/2017 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với UBND tỉnh về việc 

“thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

trong đó việc lồng ghép nội dung các phong trào thi đua ở xã, phường, thị trấn, 

khóm, ấp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”. Trọng tâm là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”. 
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1.2. Chủ động xây dựng kế hoạch, đề nghị chính quyền cùng cấp bố trí  

kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” theo nội dung và mức chi tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC 

ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính Quy định. 

1.3. Về phối hợp xét công nhận gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa theo 

quy định của Nghị định số 122/2018/NĐCP của Chính phủ. 

Mặt trận cấp huyện hướng dẫn Mặt trận cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở 

khóm, ấp tham gia vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Việc xét, 

công nhận do chính quyền các cấp, trưởng khóm, ấp chủ trì, Mặt trận tham gia 

và giám sát bình xét, công nhận gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa. 

1.4. Tổ chức tọa đàm, giao lưu hoặc học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế 

giữa Mặt trận cấp huyện, cấp xã về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;  

khuyến khích Mặt trận cấp huyện tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm, trao đổi 

với huyện bạn trong tỉnh và ngoài tỉnh (nếu được sự đồng ý về chủ trương của 

cấp ủy cùng cấp); Mỗi huyện, thị, thành củng cố, nâng chất các mô hình hiệu 

quả và nhân rộng ít nhất 01 mô hình hoạt động có hiệu quả trong cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

1.5. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện chủ động xây 

dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xét và công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của đơn vị mình (theo Hướng dẫn 

122/HD-MTTW-BTT, ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 

về kết quả xây dựng nông thôn mới). 

2. Về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư 

Từ kinh nghiệm thực tế đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các 

năm trước đây và căn cứ vào Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các 

địa phương chủ động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng 

dân cư nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam (18/11/1930-18/11/2020) thiết thực, phù hợp với thực tế ở từng địa 

phương. Tùy theo tình hình thực tế, địa phương có thể tổ chức hình thức phát 

thanh hoặc truyền hình trực tiếp Ngày hội ở những nơi có điều kiện. (Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng). 

3. Về hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã 

hội 

3.1. Mặt trận các cấp chủ động tổ chức vận động và triển khai các nguồn 

vận động được theo Quy chế quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Hướng dẫn số 

96/HD-MTTW-BTT ngày 05/12/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ- BTT ngày 12/02/2018 của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về một số nội dung 

thực hiện quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An 

Giang sửa đổi năm 2017. 

3.2. Cấp tỉnh Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” vào 

dịp 17/10/2020; thiết thực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người 
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nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tùy tình hình thực tế của từng địa 

phương để tổ chức hình thức tuyên truyền, vận động và tổ chức lễ phát động 

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” cho phù hợp. 

3.3. Mặt trận tỉnh phối hợp UBND tỉnh tổ chức lễ vinh danh những điển 

hình tiên tiến có đóng góp an sinh xã hội và xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020; 

Ban vận động Quỹ và Mặt trận địa phương quan tâm đến công tác xét tặng khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ "vì người nghèo" và 

thực hiện an sinh xã hội; chọn một số doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp cho Quỹ và thực hiện an sinh xã hội tại địa phương đề nghị Mặt trận 

cấp trên khen thưởng kịp thời; khuyến khích Ban vận động cấp huyện tổ chức 

họp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” (nếu đủ điều kiện). 

3.4. Tiếp tục triển khai xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo: 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có kế hoạch phân bổ nhà 

Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV XSKT An Giang năm 

2020 và các nguồn vận động từ các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân... 

Mặt trận các cấp chủ động triển khai thực hiện khi được tiếp nhận phân bổ và 

thực hiện đúng theo quy chế của Quỹ “Vì người nghèo”. 

- Mặt trận cấp huyện chủ động phối hợp với ngành Lao động Thương binh 

và Xã hội rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng hộ nghèo có thành viên là người có công với cách 

mạng, không để hộ nghèo, hộ cận nghèo không được quan tâm hỗ trợ nhưng 

cũng không để xảy ra tình trạng trùng lắp đối tượng. 

- Mặt trận các cấp tiếp tục vận động nguồn lực để chủ động triển khai thực 

hiện việc xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa phương. Các đơn vị 

gồm huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, Phú Tân và thị xã Tân Châu quan tâm 

thực hiện việc xây dựng nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 03/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyêṭ điều chỉnh Đề á n hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoaṇ 2019 – 2020. 

- Các huyện, thị, thành phố phấn đấu hoàn thành việc xây dựng Nhà đại 

đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam cấp bằng ghi công cho địa phương hoàn thành việc xây dựng 

Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. 

3.5. Về bố trí kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo” từ ngân sách nhà 

nước, thực hiện theo Công văn số 10096/BTC-HCSN ngày 21/8/2018 của Bộ 

Tài chính về việc kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo" và Công văn số 

949/UBND-KGVX ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc 

kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”.  

3.6. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 103/2018/TT-BTC ngày 

14/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người 

nghèo” cho cán bộ quản lý, theo dõi Quỹ người nghèo thuộc MTTQ Việt Nam 

các cấp; Mặt trận cấp tỉnh, huyện tham mưu kinh phí để trang bị phần mềm kế 
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toán Quỹ “Vì người nghèo”; Phối hợp với Công ty cổ phần Misa tổ chức tập 

huấn sử dụng phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo”. 

3.7. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người 

nghèo” ở địa phương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức 

kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo” tại một số đơn vị trong 

tỉnh. 

3.8. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo", bộ phận giúp việc Quỹ các cấp 

thường xuyên kiện toàn, củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

3.9. Phối hợp triển khai dự án mô hình giảm nghèo từ chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo tại các địa phương. 

3.10. Tiếp tục phối hợp với ngành thông tin truyền thông, nhất là hệ thống 

loa truyền thanh cấp xã về Chương trình hỗ trợ phẫu thuật và điều trị miễn phí 

cho bệnh nhân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có 

công với cách mạng tại hệ thống bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (theo công 

văn số 4458/MTTW-BTT ngày 24/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sao 

y gửi đến các đơn vị) để các tầng lớp nhân dân biết tham gia. 

4. Về công tác cứu trợ theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính 

phủ 

4.1. Kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh để triển khai cứu trợ khi có thiên tai, sự cố nghiêm trọng xảy ra ở 

địa phương; Tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng khi xảy ra thiên 

tai tại địa phương đảm bảo đúng quy chế Quỹ “Vì người nghèo”. 

4.2. Tăng cường công tác kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử 

dụng tiền, hàng cứu trợ; công khai kết quả vận động, sử dụng tiền hàng cứu trợ 

ở địa phương bảo đảm theo quy định về công tác tổ chức vận động, tiếp nhận và 

hỗ trợ tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP. 

5. Triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” 

5.1. Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 222/KHLT-UBND-MTTQ ngày 

13/7/2018 giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về việc 

thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng phong trào “Đoàn kết 

sáng tạo”.  

5.2. Phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất việc đánh giá, ghi nhận 

kết quả thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. 

5.3. Giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo để tỉnh tổng hợp gửi về Trung 

ương Biên tập nội dung ấn phẩm "Gương người Việt đoàn kết sáng tạo". 

6. Về các chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các sở, ngành, đoàn 

thể gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” 
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Trên cơ sở các Chương trình phối hợp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

trong tỉnh chủ động phối hợp triển khai gắn với các nội dung của cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: 

6.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp với 

Công an tỉnh thực hiện các nội dung gắn với Chương trình phối hợp số 

09/CTPH-MTTW-BCA, ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về 

“Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. 

- Mặt trận cấp huyện, xã tiếp tục phát huy chương trình phối hợp tổ chức 

diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và nâng lên một bước tổ chức đối 

thoại, tọa đàm với nhân dân, có cấp ủy, Chính quyền tham dự (theo Quyết định 

2018); tổ chức tốt “Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào khác ở 

địa phương. 

- Tiếp tục triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, 

chống HIV/AIDS; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 

2020; thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an 

quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Kế hoạch số 173/KH-BCNDA4 

ngày 11/01/2019 của Ban Chủ nhiệm dự án 4 về “Đấu tranh phòng, chống tội 

phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, 

chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020. 

- Thực hiện có hiệu quả Đề án 01 về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, 

phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và 

cộng đồng dân cư”; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên 

tiến trong thực hiện Đề án trên từng địa bàn; phấn đấu đến cuối năm 2019 mỗi 

xã có ít nhất 01 mô hình tiêu biểu trong thực hiện nội dung Đề án. 

- Phối hợp tham gia hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công tội phạm thông 

qua tuyên truyền “Tháng hành động chống ma túy”, vận động đối tượng bị truy 

nã ra đầu thú, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái 

hòa nhập cộng đồng.  

6.2. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 32/CTrPH-MTTW-BYT-

BVHTTDL ngày 23/11/2012 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y 

tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham 

gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012 - 2020; 

Chương trình chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em thực hiện chương trình hành 

động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2014 - 2020. 

6.3. Phối hợp với Ban An toàn giao thông các cấp thực hiện Chương trình phối 

hợp số 18/CTrPH-MTTW-UBATGTQG ngày 23/11/2016 giữa Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia về “Vận 

động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016 - 

2021; tổ chức tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về chủ đề giao thông năm 

2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”; tham gia phát động ra quân các đợt cao 

điểm tết và lễ hội 2020 trên địa bàn tỉnh và Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân 
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tử vong vì tai nạn giao thông 2020; nhân rộng các mô hình “Khóm (ấp) tự quản an 

toàn giao thông”. (Có Hướng dẫn riêng về tuyên truyền, vận động toàn dân tham 

gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020) 

6.4. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tổ chức 

chính trị - xã hội tiếp tục triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân trong xét 

và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-

BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới. 

6.5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, vận động 

trong nhân dân, tôn giáo và dân tộc thiểu số về bảo vệ môi trường và biến đổi 

khí hậu gắn với xây dựng mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường”.  

6.6. Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng chương trình công tác tuyên truyền, 

vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020; vận động 

nhân dân tham gia mua BHYT và BHXH. 

6.7. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức 

thành viên tham gia việc xét chọn đối tượng và cất, sửa nhà cho các hộ chính 

sách, người có công với cách mạng; đồng thời vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

để giúp các gia đình thương binh liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh 

- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020). 

6.8. Tiếp tục vận động bảo đảm an toàn thực phẩm và tham gia giám sát 

của BCĐ về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, huyện đối với các cơ sở, tổ chức 

sản xuất, kinh doanh; Tuyên truyền vận động thực hiện phòng, chống bạo lực 

gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc. 

7. Thực hiện các chương trình giám sát về kinh tế, xã hội  

- Trên cơ sở một số chương trình giám sát của tỉnh, các địa phương lựa 

chọn để tổ chức triển khai: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn 

thực phẩm; Giám sát quản lý Nhà nước về môi trường,... Đặc biệt, giám sát về 

giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thực hiện theo 

Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của 

Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có chương trình giám 

sát riêng. 

8. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: (Có 

kế hoạch riêng) 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung của Hướng dẫn này, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai hướng 

dẫn thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Đồng thời tranh thủ với cấp ủy, 

phối hợp với chính quyền địa phương để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

và tạo điều kiện về kinh phí để thực hiện.  
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2. Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai, hướng dẫn đến cơ sở các chủ 

trương mới của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến việc thực hiện các cuộc 

vận động, các chương trình mục tiêu, chương trình phối hợp của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp. 

3. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức thành viên và 

các sở, ngành tổ chức truyền thông, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện 

các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt 

trận và các đoàn thể phát động. 

4. Xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; Định 

kỳ thông tin, báo cáo kết quả quý, 6 tháng và 01 năm gửi về Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào); địa chỉ số 21, Nguyễn Thái 

Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên; email: 

banphongtraoag@yahoo.com.vn; ĐT: 02963.852.842). Báo cáo bằng văn bản 

(kèm phụ lục số liệu). 

Thời gian (làm cơ sở xét thi đua) qui định cụ thể như sau: 

- Báo cáo quí: Gửi trước ngày 15 tháng cuối quí; 

- Báo cáo 6 tháng: Gửi trước ngày 15 tháng 6; 

- Báo cáo năm: Gửi trước ngày 15 tháng 11. 

5. Giao Ban Phong trào theo dõi, tham mưu và báo cáo Ban Thường trực 

Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh việc thực hiện Hướng dẫn này. 

Trên đây là Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Phong trào năm 2020 

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBTWMTTQVN; 

- Ban Phong trào UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- VPTU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN 11 H, TX, TP; 

- Các Ban chuyên môn UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM.BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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