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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số: 42/KH-MTTQ-BTT 

                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

               
         An Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp 

 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết 

định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc 

MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hướng dẫn số 19/HD-MTTW-BTT ngày 

02/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn 

Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây 

dựng Kế hoạch Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn 

quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 về nhiệm vụ tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền, thể hiện trách nhiệm của Mặt trận các cấp đối với tổ chức 

Đảng. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân 

tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, góp phần tăng cường mối 

liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; phát huy quyền, trách nhiệm của mỗi 

người dân và các tổ chức đoàn thể đối với Đảng, góp phần vào thành công của 

Đại hội đảng các cấp. 

 2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm 

vụ xây dựng Đảng, phát động và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước trong các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

3. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp; 

thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, tạo khí thế phấn 

khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình Đại hội đảng các cấp. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 

1. Tổ chức tuyên truyền về Đảng  

- Căn cứ Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy An Giang về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI của Đảng bộ 
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tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền về 90 năm 

lịch sử vẻ vang của Đảng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng 

sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện 

thực tiễn Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đảng 

bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả Đại 

hội đảng bộ các cấp; định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; 

những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây 

dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện 'tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... 

- Triển khai trong hệ thống tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 

sử quan trọng trong năm 2020 theo Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt 

Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 -2024, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, các đợt sinh hoạt chính trị trong nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, 

tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, định kỳ hàng tháng, quí phản ánh với 

cấp ủy và chính quyền cùng cấp.  

- Ở cơ sở và các địa bàn dân cư, thông qua Ban Công tác Mặt trận, các hội 

nghị, các phương tiện truyền thông để triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại 

hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X và các nội dung tuyên 

truyền chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. Phát huy vai trò nòng cốt của cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn 

giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại cộng đồng, trưởng các họ, tộc để 

triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền. 

 2. Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận các dự thảo văn kiện 

của Đại hội 

 - Ban Công tác Mặt trận tổ chức cho nhân dân ở khu dân cư tham gia đóng 

góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đảng bộ cơ sở cấp xã theo kế 

hoạch của cấp ủy địa phương. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức các hội nghị lấy 

ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, các vị cá 

nhân tiêu biểu là trí thức, dân tộc, chức sắc các tôn giáo đóng góp vào dự thảo các 

văn kiện của Đại hội đảng bộ cùng cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng theo kế hoạch của cấp ủy cùng cấp. 

 - Đối với cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp: Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại 

hội đảng bộ cùng cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo kế 

hoạch cấp ủy cùng cấp. 
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- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp tổng hợp ý kiến đóng 

góp của cấp mình gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực 

tiếp và Ban Dân vận (hoặc Khối Dân vận) cùng cấp. 

 3. Tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp
1
 

- Đối với những nơi thực hiện thí điểm chức danh Trưởng Ban Dân vận 

đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thì đề nghị Ban Thường 

vụ cấp ủy xem xét cơ cấu 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tham gia cấp ủy cùng cấp theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của 

Ban Tổ chức Trung ương Đảng. 

- Tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 

2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về giám sát của MTTQ Việt Nam và 

các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", và kế hoạch 

giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để 

kịp thời phản ánh với cấp ủy có thẩm quyền, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn nhân sự 

tham gia cấp ủy Đảng các cấp.  

 4. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong 

trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và 

kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên để 

triển khai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong 

trào  thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập 

quốc tế”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có công trình, phần việc cụ thể 

chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ 

Việt Nam (theo kế hoạch phát động thi đua của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh và của địa phương). 

 5. Tổ chức các hoạt động sau Đại hội đảng bộ các cấp 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai các hoạt động chào mừng thành công 

Đại hội đảng bộ, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng 

bộ cùng cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức tuyên truyền báo 

cáo nhanh kết quả của Đại hội, tổ chức các hoạt động để Nhân dân tích cực hưởng ứng, 

thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng; triển khai các chương trình hành động cách mạng cụ 

thể để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. 

 

                                           
1
 Theo Hướng dẫn số 03-HD/VPTU ngày 25/02/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về Hướng dẫn tổng hợp ý 

kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phân công các đồng chí 

Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực công tác của Mặt trận theo dõi,  

đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện hướng dẫn này đảm bảo tính thiết thực, 

chất lượng và hiệu quả. 

- Phân công Văn phòng và Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh tổng hợp ý kiến đóng góp của các địa phương, tổ chức, cá nhân đối với 

các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

- Báo cáo với cấp ủy triển khai 5 nội dung của hướng dẫn trên đây theo tiến độ 

tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp của địa phương.  

- Trong quá trình tổ chức thực hiện cần nghiên cứu, quán triệt các văn bản lãnh 

đạo Đại hội của Đảng, kịp thời phản ánh, xin ý kiến của Ban Thường vụ các huyện, 

thị, thành ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giải quyết những 

vấn đề phát sinh vướng mắc. 

 - Theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện trong hệ thống Mặt 

trận ở địa phương mình báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh theo chế độ báo cáo tháng, quý và báo cáo tổng hợp kết quả Đại hội đảng bộ 

từng cấp (các báo cáo cần nêu cụ thể kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, từng 

nội dung có số liệu chi tiết như: về hình thức tuyên truyền vận động; số người 

tham gia; số ý kiến đóng góp; kết quả các phong trào, công trình, phần việc đã 

phát động, thực hiện; số lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tham gia 

cấp ủy, Thường vụ cấp ủy khóa mới. Đánh giá kết quả việc đóng góp của  

công tác Mặt trận tham gia Đại hội đảng bộ từng cấp ở địa phương, ưu điểm,  

hạn chế...). 

            Trên đây là Kế hoạch Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, 

Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

  
 

Nơi nhận: 

- BTT.UBTWMTTQVN; 

- Ban TCCB MTTW; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Văn phòng và các Ban Đảng tỉnh; 

- Các tổ chức thành viên MTTQ VN tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ cấp uỷ và Uỷ ban MTTQ  

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT 

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Tiếc Hùng 
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