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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-MTTQ-BTT Quảng Ngãi, ngày      tháng     năm 2022 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động vận động Quỹ “Vì người nghèo”  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 1213-CV/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người 

nghèo” năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-MTTQ-BTT ngày 06/9/2022 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng cao 

điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ 

chức Lễ phát động vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi, năm 2022 với những nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tổ chức Lễ phát động vận động Quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động 

mọi nguồn lực góp phần để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ 

người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo 

vùng sâu, vùng xa, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai...góp phần thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

- Thông qua đó phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” 

của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài, 

các nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc 

sống. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách 

nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức buổi Lễ phải đảm bảo được sự long trọng, an toàn, tiết kiệm, 

hiệu quả và tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân tham gia ủng hộ. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Nội dung chương trình buổi Lễ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo kết quả công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”  năm 2021; 

- Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
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tỉnh; 

- Tiếp nhận bảng, tặng bằng khen (nếu có), trao hoa cho các đơn vị, doanh 

nghiệp; 

- Kết thúc buổi Lễ. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, lúc 08 giờ 0 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (277 Quang Trung, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 

3. Ma két Lễ phát động 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

LỄ PHÁT ĐỘNG 

XÂY DỰNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2022 

Quảng Ngãi, ngày 17  tháng 10  năm 2022 

4. Thành phần tham dự 

4.1. Cấp tỉnh 

 - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính; 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công 

thương, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà 

nước – Chi nhánh Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Đài PTTQ tỉnh, Báo Quảng Ngãi. 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các Ban, 

Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Báo Đại đoàn kết và 

Trang thông tin điện tử UBND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công: 
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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao:  

- Ban Phong trào: Chuẩn bị Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh; xây dựng chương trình và kịch bản Lễ phát động; tham mưu danh sách một 

số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đi vận động trực tiếp. 

- Văn phòng: Phát hành giấy mời đại biểu tham dự; thực hiện trang trí 

hội trường và những điều kiện cần thiết để phục vụ tại buổi Lễ; bố trí phương 

tiện để Đoàn đi vận động. 

- Ban Tổ chức – Tuyên giáo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục 

đích ý nghĩa của việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; Phối hợp Ban 

Phong trào tham mưu cho Ban Thường trực về nội dung khen thưởng. 

- Ban Dân chủ- Pháp luật: Phối hợp Ban Phong trào cử cán bộ tham gia 

vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và thực hiện theo sự chỉ đạo của 

Ban Thường trực khi cần thiết. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức phát động vận động Quỹ “Vì người nghèo” 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, đề nghị các Ban, Văn phòng Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai thực hiện./.   
Nơi nhận:                                                                                           
- BTT Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy;   

- UBND tỉnh;                                                                                

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;      

- Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh;   

- Báo Quảng Ngãi; Đài PT-TH tỉnh;                                                                            

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các H, TX, TP; 

- BTT Ủy ban MTTQVN các huyện, TX, TP; 

- Văn phòng, các Ban UBMTTQVN tỉnh;  
- Lưu: VT, Ban PT.                                                                                                     

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Đức Thọ 
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