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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 

Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

(18/11/1930 - 18/11/2022)       
 
 

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), cụ thể như sau:              

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                

1. Thông qua hoạt động kỷ niệm để góp phần ôn lại lịch sử vẻ vang của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn 

kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

3. Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên 

các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

4. Các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo; thiết thực, có sức lan tỏa 

sâu rộng; tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.        

II. NỘI DUNG  

1. Tọa đàm với chủ đề: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, huy động các nguồn lực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2022 - 2025. 

- Chủ trì: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.  

- Thời gian: Ngày 18/11/2022 (Sẽ có giấy mời riêng). 

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.  
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- Số lượng đại biểu tham dự: khoảng 100 đại biểu, cụ thể: 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐNĐ tỉnh, Lãnh đạo 

UBND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: 4 đại biểu; 

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh: 16 đại biểu; 

+ Các vị Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

nguyên cán bộ, công chức đã nghỉ hưu đang sinh sống trên  địa bàn tỉnh: 30 

đại biểu; 

+ Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh: 25 đại biểu; 

+ Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh: 08 đại biểu; 

+ Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh: 01 đại biểu; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố: 13 đại biểu; 

+ Phóng viên báo, đài: 3 đại biểu. 

- Nội dung Chương trình: 

+ Trình chiếu phóng sự một số hình ảnh hoạt động nổi bật của MTTQ 

các cấp trong tỉnh; 

+ Phát biểu đề dẫn; 

+ Tham luận và phát biểu của đại biểu; 

+ Kết luận của chủ trì buổi tọa đàm;   

+ Tặng quà các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh qua các thời kỳ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn Uỷ 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh. 

+ Kết thúc Chương trình (mời cơm thân mật).    

2. Tổ chức đoàn đi viếng các vị Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh đã qua đời (Có thông báo cụ thể sau)  

3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư để các 

đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự (có kế hoạch riêng)   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN      

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Giao các Ban, Văn 

phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các nội dung sau:    

a/ Ban Phong trào: 
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- Tham mưu giới thiệu, chọn tổ chức, cá nhân chuẩn bị nội dung theo 

chủ đề tọa đàm và có trách nhiệm thẩm định 05 - 07 nội dung báo cáo tham 

luận tại buổi tọa đàm. 

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tham mưu 

tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư - Điểm của tỉnh để 

các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự. 

b/ Ban Tổ chức - Tuyên giáo: 

- Phối hợp với Đài PT – TH tỉnh xây dựng phóng sự một số hình ảnh hoạt 

động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh; 

- Tham mưu xuất bản Bản tin công tác Mặt trận số đặc biệt chào mừng 

kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phát hành 

và gửi đại biểu dự tọa đàm. 

b/ Văn phòng: 

- Tham mưu phát hành Giấy mời thành phần dự, bố trí phương tiện đưa 

đón đại biểu nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh qua các thời kỳ về dự tọa đàm;  

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tọa đàm và mời cơm thân mật sau buổi tọa 

đàm. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn đi viếng các vị Nguyên Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ, công chức cơ quan Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã qua đời.  

d/ Ban Dân chủ - Pháp luật: Phối hợp chuẩn bị một số nội dung liên 

quan.  

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

phố: Tham dự và chuẩn bị nội dung tham luận tại buổi tọa đàm theo đề nghị của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các Ban, Văn 

phòng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.        

 Nơi nhận: 

  - UBTWMTTQVN (báo cáo); 

  - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

  - TT HĐND tỉnh;    

  - UBND tỉnh;   

  - Ban Dân vận Tỉnh ủy;     

  - CT, các PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

  - BTT UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các Ban, VP UBMTTQVN tỉnh;  

  - Lưu: VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

  CHỦ TỊCH  

 

                            

                             

                     Võ Thanh An    
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