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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH BẮC KẠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:           /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      

  

Bắc Kạn, ngày           tháng 10 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp, Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến tới Đại hội 

lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024  

 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Bắc Kạn về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại 

biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VI; Kế hoạch số 194/KH-MTTQ-

BTT ngày  02/10/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm 

kỳ 2019 - 2024. 

 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn xây 

dựng Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền, góp phần 

làm cho hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về nội 

dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

và Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến tới Đại hội lần thứ IX Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của hệ thống chính trị về 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. 

Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi 

đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở để chào mừng đại 

hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

2. Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp, Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt 

trận phải được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến địa bàn dân cư, gắn với 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đấu tranh với những luận điệu 
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xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc của các thế lực thù địch. 

II. NỘI DUNG 

1. Về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 

- Đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

- Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ 

thống chính trị nước ta từ khi mới thành lập đến nay, đặc biệt là giai đoạn thực hiện 

công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế thế 

giới. Nêu bật những yêu cầu và nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 

phương thức phối hợp của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phương 

thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

XI, XII của Đảng. Trên cơ sở đó, Mặt trận các cấp xem xét lại những việc đã làm 

được, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị thế, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những 

hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích, làm 

rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện những vấn đề mới để 

giải quyết kịp thời.  

- Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Phát động các phong trào thi 

đua yêu nước, xây dựng các công trình về kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc 

phòng, trật tự và an toàn xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc trên địa bàn dân cư ở các địa phương để thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại 

hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

- Đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và cơ cấu 

nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới của Đại hội Mặt trận cấp 

mình, dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận cấp trên và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam sửa đổi (nếu có). 

2. Về tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

-  Chủ đề tuyên truyền: “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; 



 3 

giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối 

ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển 

đảo của Tổ quốc". 

- Nội dung tuyên truyền:  

Những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử, truyền 

thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những kết quả về việc thực hiện 

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị 

trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: 

Nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra để 

tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; 

những tập thể, cá nhân tiên tiến, những bài học kinh  nghiệm qua phong trào thi 

đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa 

phương, cơ sở, đặc biệt là 2 cuộc vận động: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”.   

Về kết quả Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng 

chính sách, pháp luật; Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các 

tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; công tác giám sát cán bộ, công chức, 

đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối 

ngoại nhân dân, vận động đồng bào các tôn giáo, dân tộc... 

Kết quả tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ 

Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII “Một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Đảng hiện nay”, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 

tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân… 

(gắn với kết quả thực hiện Đề án 01 về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền 

của MTTQ Việt Nam). 

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào các dân tộc (gắn 

với kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch); tuyên truyền, vận động 

trong đồng bào các tôn giáo (gắn với kết quả thực hiện Kết luận số 02 của Đoàn 

Chủ tịch); phát huy người có uy tín, tiêu biểu, nhân sỹ, trí thức trong xây dựng, 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
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- Kết quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; kết quả hoạt 

động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi của lãnh 

đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện các công việc như sau: 

- Triển khai việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về 

đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến MTTQ các cấp. 

- Chuyển tải tài liệu tuyên truyền phục vụ đợt sinh hoạt chính trị và công tác 

tuyên truyền đến Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn mở các 

chuyên mục tuyên truyền từ khi tiến hành đại hội Mặt trận cấp xã tới đại hội Mặt 

trận cấp huyện, cấp tỉnh và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

(Tài liệu tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ 

Việt Nam lần thứ IX được đăng tải tại trang cổng thông tin điện tử MTTQ tỉnh 

Bắc Kạn)  

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố 

phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp 

và các cơ quan đài, báo có kế hoạch cụ thể tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và công 

tác tuyên truyền các nội dung nêu trên ở cấp mình. Tổ chức các hình thức tuyên 

truyền phù hợp để kịp thời phản ánh các nội dung và phương thức sinh hoạt chính 

trị sinh động, có hiệu quả ở cơ sở, từng khu dân cư; các sự kiện trước, trong và sau 

đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hình thức sinh hoạt trong Ủy ban Mặt 

trận và các tổ chức thành viên cùng cấp, cùng với sinh hoạt của tổ chức đảng (từ 

chi bộ trở lên), sinh hoạt cơ quan, công đoàn, các đoàn thể, các hội quần chúng và 

khu dân cư với các nội dung nêu trên, gắn với quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội 

Mặt trận từ cấp xã đến cấp huyện. 

Tập trung tuyên truyền các hình thức và nội dung sinh hoạt chính trị, công 

việc chuẩn bị và quá trình diễn ra đại hội Mặt trận các cấp; phản ánh kết quả cụ thể 

của đại hội Mặt trận từ cấp xã đến cấp tỉnh. 

Phát huy lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên trong việc tổ chức các 

hình thức tuyên truyền miệng như các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc 

bộ, báo cáo trong hội nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các 

tổ chức thành viên, các buổi sinh hoạt của nhân dân ở khu dân cư... 
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 3. Đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng 

trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến địa bàn khu dân cư 

với kế hoạch thời gian như sau: 

-  Từ Quý IV năm 2018 đến hết tháng 5 năm 2019, ứng với thời gian tổ chức 

đại hội Mặt trận cấp xã và đại hội Mặt trận cấp huyện, thành phố: 

- Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019: Ứng với thời gian kết thúc đại 

hội Mặt trận cấp tỉnh và triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: 

4. Một số điểm cần lưu ý 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chỉ đạo Ban 

công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp, tổ chức vận động nhân dân làm vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm, ngõ phố, treo cờ Tổ quốc, pa nô, áp phích, khẩu hiệu chào 

mừng... trong dịp diễn ra đại hội Mặt trận các cấp. 

- Đối với việc xây dựng các công trình chào mừng đại hội Mặt trận các cấp: 

Lựa chọn các công trình kinh tế, xã hội thiết thực, phù hợp với khả năng thực hiện 

ở địa bàn dân cư như: Xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết 

cho hộ nghèo; xử lý các vụ việc cụ thể đem lại quyền và lợi ích hợp pháp, phù hợp 

với nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn; phấn đấu xây dựng khu 

dân cư, gia đình tiêu biểu... Khi sơ kết, tổng kết cần nêu được việc làm, công trình 

cụ thể, mô hình tốt, cách làm hay, không báo cáo chung chung. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể và 

triển khai thực hiện ở cấp mình, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về Ban 

Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh (qua Ban Phong trào -Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3811.550; 0912.001.425  địa chỉ Email: 

truongnt.mttq@backan.gov.vn  để kịp thời theo dõi, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Ban Tuyên giáo UB TWMTTQVN; 

Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban TG Tỉnh uỷ; 

- Ban Thường trực MTTQ tỉnh; 

- BTT MTTQVN các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức C.Trị -XH tỉnh; 

- Lưu VT, Ban PT - TG.                                                                                                              

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Ma Nhật Hoài 
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