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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 37/KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 

An Giang, ngày 09  tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2020 

   

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ; Bản ký kết ghi nhớ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh An Giang với Măṭ trâṇ Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal , 

tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân năm 

2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại 

nhân dân; Nâng cao ý thức người dân về chủ quyền biên giới, đường biên cột mốc, an 

ninh biên giới quốc gia… hạn chế tình trạng người dân thiếu hiểu biết dẫn đến vi phạm 

pháp luật khi qua lại biên giới làm ăn, mua bán... 

2. Thông qua chương trình ký kết ghi nhớ giữa 03 tỉnh, qua đó tổ chức các hoạt 

động thăm hỏi , tặng quà, khám bệnh…giúp cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại 

Vương quốc Campuchia và kiều bào người Việt đang sinh sống tại Vương quốc 

Campuchia giảm bớt khó khăn trong cuộc sống… 

3. Thực hiện tốt công tác đối ngoại giữa Mặt trận tỉnh An Giang (Việt Nam) với 

Mặt trận, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Takeo, tỉnh Kandal 

(Campuchia) nhằm góp phần tăng cường duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị 

truyền thống giữa 03 nước. 

4. Công tác đối ngoại nhân dân được tổ chức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, 

tiết kiệm, hiệu quả; huy động được nguồn lực xã hội đóng góp để tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố giáp biên giới và các Đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Đối ngoại nhân dân; tình hình 

an ninh, biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia tại 18 xã biên giới. 

- Thời gian: Tháng 7/2020. 

- Kinh phí thực hiện: NSNN. 
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2. Phối hợp với BCH Quân sự tỉnh An Giang tổ chức chuyến thăm, tặng quà, 

khám bệnh tại tỉnh Kompong Speau, Vương quốc Campuchia (nơi Đội K93 đang làm 

nhiệm vụ). 

- Số lượng: 300 người. 

- Hình thức: Khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà. 

- Kinh phí thực hiện: Vận động nguồn lực hỗ trợ 300 phần quà (mỗi suất trị giá 

500.000 đồng). 

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 4/2020 (nếu vận động được nguồn tài trợ và có chủ 

trương của tỉnh cấp phép đoàn ra, đoàn vào và tình hình diễn biến dịch Covid-19 ổn định). 

3. Tổ chức đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

nhà tài trợ khảo sát và hỗ trợ cất mới nhà Đại đoàn kết cho người dân sinh sống tại 02 

tỉnh Takeo và Kandal. 

- Số lượng: Dự kiến từ 02 đến 03 căn nhà/tỉnh; mỗi căn nhà trị giá 50.000.000 đồng.  

- Thời gian: Dự kiến tháng 6/2020 (nếu vận động được nguồn tài trợ và có chủ 

trương của tỉnh cấp phép đoàn ra, đoàn vào và tình hình diễn biến dịch Covid-19 ổn định). 

4. Tổ chức Hội nghị giao lưu giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang với 

Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo và tỉnh Kandal nhân kỷ 

niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).  

- Thời gian: Dự kiến trung tuần tháng 11/2020. 

- Kinh phí: NSNN và huy động nguồn lực. 

5. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố biên giới quan tâm 

nắm bắt kịp thời tình hình dư luận người dân thường xuyên qua lại biên giới làm ăn, 

buôn bán về tình hình dịch bệnh Covid-19.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện nội dung sau: 

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố trong tỉnh tổ chức tuyên truyền trong cán bộ Mặt trận khóm, ấp và nhân 

dân tại 18 xã biên giới. 

- Trao đổi thống nhất nội dung kế hoạch với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các 

đơn vị phối hợp; vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ quà; thống nhất 

số lượng người tham gia và thời gian tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh cho nhân 

dân tỉnh Kompong Speau. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch trao đổi, làm việc với Mặt trận Đoàn kết Phát 

triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo, tỉnh Kandal về phương án cất nhà cho người 

dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh bạn. Tham mưu vận động các tổ chức, đơn 

vị, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí thực hiện khi kế hoạch được hai bên 

thống nhất.  
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- Chuẩn bị các văn bản, nội dung làm việc, thủ tục qua biên giới cho các đoàn 

sang trao đổi công việc, thăm hỏi, tặng quà tại các tỉnh: Kandal, Takeo, Kongpong 

Speau, Vương quốc Campuchia. 

2. Văn phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

tham mưu Ban Thường trực thực hiện nội dung, chương trình tổ chức họp mặt giữa 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc 

Campuchia tỉnh Takeo và tỉnh Kandal nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

MTTQ Việt Nam (18/11).  

3. Các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm phối hợp 

thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch và theo sự phân công của Ban 

Thường trực. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác hoạt động Đối ngoại nhân dân năm 

2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.  

 

 
Nơi nhận: 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Các Ban chuyên môn và VP; 

- Lưu: VT, Ban TG. 

TM.BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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