ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 165 /TB-MTTQ-BTT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
phân công nhiệm vụ thành viên
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ các Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam: Quyết định số 2724/QĐ-MTTW-BTT ngày 22/7/2019 “Về việc công
nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Quảng Ngãi”; Quyết định số 393/QĐ-MTTW-BTT và Quyết định số
394/QĐ-MTTW-BTT ngày 30/6/2020 “Về việc công nhận chức vụ Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi”; Quyết định số 689/QĐMTTW-BTT ngày 29/12/2020 “Về việc công nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi”; Quyết định số 1146/QĐ-MTTWBTT ngày 06/01/2022 “Về việc công nhận chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi”; Quyết định số 1432/QĐ-MTTWBTT ngày 04/5/2022 “Về việc công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi” và Quyết định số 170/QĐ-MTT-BTT
ngày 27/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Về việc
nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”;
Căn cứ Quy chế số 01/QC-MTTQ-BTT ngày 17/9/2020 của Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “Quy chế làm việc của Ban Thường trực và
các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khoá XIV, nhiệm
kỳ 2019 - 2024”;
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) thống
nhất phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:
1. Ông Võ Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
- Phụ trách chung; phụ trách các lĩnh vực công tác: dân vận, tổ chức - cán
bộ, thi đua - khen thưởng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo việc đổi
mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động MTTQ
các cấp; chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ các cấp
trong tỉnh; quản lý, điều hành ngân sách, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ,
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kinh phí các chương trình phối hợp và các nguồn kinh phí khác của cơ quan theo
quy định; chỉ đạo nội dung và chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin công tác Mặt
trận; phối hợp tham gia công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh.
- Giữ mối quan hệ trực tiếp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh,
UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh; giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ
chức thành viên gồm: Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội các nhà Doanh
nghiệp trẻ tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.
- Phụ trách Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
2. Ông Nguyễn Xuân Mến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch:
- Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, xử lý công việc chung và ký
các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch theo ủy quyền của Chủ tịch; giúp
Chủ tịch quản lý sử dụng kinh phí cơ quan theo dự toán chi ngân sách hàng năm
và các nguồn kinh phí khác theo ủy nhiệm của Chủ tịch.
- Phụ trách công tác Văn phòng; giúp Chủ tịch chỉ đạo thực hiện việc đổi
mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động của
MTTQ các cấp trong tỉnh.
- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức thành viên gồm:
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu
chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Khoa học - Kinh tế tỉnh.
- Phụ trách Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Chỉ đạo hoạt động Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội theo phân công của
Ban Thường trực.
- Phụ trách địa bàn huyện Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi.
3. Ông Trần Hòa - Phó Chủ tịch:
- Phụ trách công tác tuyên giáo, đối ngoại nhân dân, Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giúp Chủ tịch phụ trách Bản tin
công tác Mặt trận, Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức thành viên gồm: Hội
Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Châm cứu tỉnh, Hội Đông y
tỉnh, Hội Y học tỉnh, Hội Dược học tỉnh, Hội Thân nhân kiều bào tỉnh và Hội Tù
yêu nước tỉnh.
- Phụ trách địa bàn huyện Nghĩa Hành.
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4. Ông Nguyễn Bá Minh - Phó Chủ tịch:
- Phụ trách công tác dân chủ - pháp luật, giám sát và phản biện xã hội,
tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức thành viên gồm: Hội
Luật gia tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Chăn nuôi thú y tỉnh,
Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh, Hội Sinh vật cảnh
tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh, Hội Nghề cá tỉnh.
- Phụ trách Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Chỉ
đạo hoạt động Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật theo phân công của Ban
Thường trực.
- Phụ trách Cụm thi đua số 1 và địa bàn các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ.
5. Ông Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch:
- Phụ trách công tác phong trào, công tác cứu trợ, vì người nghèo, Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công
tác dân tộc - tôn giáo, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” và các chương trình phối hợp;
giúp Chủ tịch quản lý, điều hành Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ và kinh phí
các chương trình phối hợp theo ủy nhiệm của Chủ tịch.
- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức thành viên gồm: Ban
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt
Nam (miền Nam), Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ
tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Hội Cựu giáo chức
tỉnh.
- Phụ trách Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chỉ đạo hoạt
động Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo theo phân công của Ban Thường trực.
- Phụ trách Cụm thi đua số 2 và địa bàn các huyện: Ba Tơ, Minh Long.
6. Bà Lê Thị Kim Hoa - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Tuyên giáo:
- Có trách nhiệm tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn của Ban Tổ chức - Tuyên giáo.
- Thực hiện các mối quan hệ công tác thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban
Tổ chức - Tuyên giáo theo phân công của Ban Thường trực.
- Phụ trách địa bàn các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh.
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7. Ông Phan Đình Thắng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong
trào:
- Có trách nhiệm tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn của Ban Phong trào.
- Thực hiện các mối quan hệ công tác thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban
Phong trào theo phân công của Ban Thường trực.
- Phụ trách địa bàn các huyện: Trà Bồng, Lý Sơn.
8. Ông Đồng Huân Chương - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn
phòng:
- Có trách nhiệm tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng.
- Thực hiện các mối quan hệ công tác thuộc lĩnh vực hoạt động của Văn
phòng theo phân công của Ban Thường trực.
- Phụ trách địa bàn các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà.
Thông báo này thay Thông báo số 144/TB-MTTQ-BTT ngày 11/5/2022
của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “phân công nhiệm vụ thành
viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV,
nhiệm kỳ 2019 - 2024”.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng thông báo đến
các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương biết để thuận tiện quan hệ công tác./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- BTT UBTW MTTQVN;
- Ban công tác phía Nam UBTWMTTQVN;
- VP, các Ban UBTWMTTQVN;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và hội, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- CT, PCT, UVTT, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;
- TT các huyện, thị, thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BTT UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, Ban TC-TG.

Võ Thanh
An
Ký bởi: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt
Nam
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 29/09/2022 15:15:02
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