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KẾ HOẠCH  
Tổ chức truyền hình trực tiếp phát động toàn dân tham gia   

phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi hỗ trợ nhân dân  

đang bị thiệt hại do hạn hán trong tỉnh 

 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 

của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần 

Thanh Mẫn; 

Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ  nhân 

dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiệm trọng, các bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo; Căn cứ quy chế hoạt động của Ban cứu trợ tỉnh An Giang; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 262-TB/TU ngày 19/3/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về phát động toàn dân hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; Giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức truyền hình trực tiếp 

Lễ phát động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua việc tổ chức lễ phát động để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và 

vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực ủng hộ để 

tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh chung tay cùng với Đảng, Nhà nước tạo nguồn lực về vật chất, 

tinh thần để hỗ trợ cho Người dân trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán gây ra. 

- Việc vận động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về ủng hộ công tác phòng dịch Covid- 19 và 

hỗ trợ cho Người dân bị thiệt hại do hạn hán đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng 

đúng mục đích và theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 19 giờ 30 giờ, ngày 21/3/2020 

2. Địa điểm: Phim trường  số 04 , Đài phát thanh truyền hình An Giang. 
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3. Thành phần đại biểu tham dự: 

- Mời Thường trực Tỉnh ủy; 

-MờiTrưởng ban, các Phó trưởng ban và đại diện một số thành viên từ các sở, 

ban, ngành, Hội đoàn thể trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Mời đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy,Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh 

An Giang, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An 

Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Mời một số tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp, Ngân hàng, Quỹ tíndụng, mạnh 

thường quân, tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

- Ban lãnh đạo Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh. 

- Mời Báo An Giang, Đài PTTH An Giang, Thông tấn xã Việt Nam - Phân xã An 

Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

4. Chương trình Lễ phát động: Bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Xem video clip về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian qua; 

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đọc lời kêu gọi “Toàn dân tham gia 

ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân trong tỉnh đang bị thiệt 

hại do hạn hán”; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo và kêu gọi “Toàn dân tham 

gia phòng chống dịch bệnh Covid -19”; 

- Đại biểu tham dự ủng hộ trực tiếp tại buổi Lễ; 

- Tiếp nhận bảng đăng ký ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp, 

mạnh thường quân… 

- Thông báo kết quả tiếp nhận kinh phí ủng hộ; 

- Đáp từ, kết thúc buổi Lễ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:  

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan xây 

dựng kế hoạch tổ chức; Phối hợp Đài phát thanh truyền hình An Giang xây dựng 

Chương trình, kịch bản chi tiết của chương trình truyền hình trực tiếp, thống nhất 

công tác tổ chức, bố trí vị trí, sơ đồ chỗ ngồi đại biểu, maket, trang trí phim trường 

và ghi hình. 

- Vận động nguồn lực từ các tổ chức tôn giáo trong tỉnh tham gia đóng góp 

ủng hộ; chuẩn bị bài phát biểu kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 
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bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng 

chống dịch bệnh Covid -19”; soạn và phát hành thư ngỏkêu gọi các tổ chức và cá 

nhândoanh nghiệp, các mạnh thường quân và Nhân dân ủng hộ. Sau lễ phát động có 

văn bản gửi các sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện vận động cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức ủng hộ ít nhất 01 ngày lương để phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

- Chịu trách nhiệm danh sách khách mời và phát hành thư mời đại biểu tham 

dự; công tác tổ chức và hậu cần của buổi lễ; tổng hợp danh sách ủng hộ và in bảng 

trao tượng trưng của các đơn vị tham gia ủng hộ. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, 

cá nhân bằng tiền mặt hoặc hiện vật thông qua Quỹ Cứu trợ tỉnh. Đồng thời, phân bổ 

kinh phí về cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và các địa 

phương có nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán. 

* Tiếp nhận ủng hộ qua 2 hình thức: 

- Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản Ngân hàng: 

Tên Tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh An Giang 

Số tài khoản: 6700201007755 

Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh An 

Giang. 

- Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt:  

Kế toán Quỹ Cứu trợ tỉnh, tại Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh. Điện thoại: 0296.3953209, Di động: 0945.951.110. 

Địa chỉ: Số 21, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 

An Giang. 

2. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tổ chức truyền hình 

trực tiếp; Chỉ đạo Sở, ngành liên quan hỗ trợ vận động từ các doanh nghiệp trong 

tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân trong tỉnh đang bị 

thiệt hại do hạn hán”; Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu bài phát 

biểu kêu gọi ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. 

3. Đề nghị Sở Y tế:  

Hỗ trợ máy đo thân nhiệt và Cử cán bộ chuyên môn thực hiện đo thân nhiệt 

đại biểu trước khi vào dự lễ; Cung cấp báo cáo nhanh về diễn biến tình hình dịch 

bệnh covid-19 trên cả nước và trong tỉnh đến thời gian ngày 20/3/2020 để Ban tổ 

chức tổng hợp số liệu cập nhật thông tin vào bài phát biểu chính xác, kịp thời. 

4. Đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình An Giang: 
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- Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Chương trình, kịch bản chi 

tiết của buổi lễ, bố trí vị trí, sơ đồ chỗ ngồi đại biểu, maket, trang trí phim trường ghi 

hình cho buổi Lễ phát động truyền hình trực tiếp; cử MC dẫn Chương trình. 

- Bố trí phim trường đảm bảo số lượng đại biểu tham dự; chuẩn bị khẩu trang 

y tế và nước rửa tay cho đại biểu ở các lối ra vào phim trường;  

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đón tiếp và 

hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi; cử người bưng bảng tượng trưng. 

- Xây dựngvideo clip về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian qua. 

- Dự toán kinh phí tổ chức truyền hình trực tiếp gửi về Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố 

trí kinh phí. 

5. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí và hướng dẫn 

các đơn vị thanh quyết toán kinh phí tổ chức buổi lễ theo đúng quy định. 

6. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang: Hỗ trợ, cầu nối vận 

động từ các Ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh 

tham gia đóng góp kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân 

dân trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán. Đồng thời, cung cấp danh sách và số 

tiền ủng hộ của các Ngân hàng, Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh về Ủy Ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh để chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức. 

7. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: 

Chủ động vận động, kêu gọi các Doanh nghiệp tham gia đóng góp hỗ trợ về 

vật chất, tinh thần trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhân dân bị thiệt 

hại do hạn hán. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp phát động toàn dânphòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và kêu gọi hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do hạn hán trong 

tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban TW.MTTQ Việt Nam; 

- Ban Phong trào UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
- Sở Y Tế, Sở Tài Chính, Đài PTTHAG, 

NH Nhà nước chi nhánh AG, Hiệp Hội DN tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu: VT, BPT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Tiếc Hùng 
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