
 
 

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 

                

 

Căn cứ Hướng số 71/HD-MTTW-BTT ngày 24/9/2021 của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc năm 2021; 

Thực hiện Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 24/02/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hướng dẫn trọng tâm 

công tác phong trào năm 2021.  

Nhằm thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống 

nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 

-18/11/2021), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 

tỉnh Bến Tre hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 

2021 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện, 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua 

tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố, tăng cường sự 

đoàn kết, đồng thuận của người dân trong cộng đồng; phát huy quyền làm chủ, 

sự gắn bó, chia sẽ, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của Nhân dân; tăng cường 

sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong cũng 

cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện đạt kết quả 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

trên địa bàn tỉnh. 

- Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân tự đánh giá về kết 

quả tự quản của cộng đồng; biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu 

biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở ấp, khu 

phố năm 2021. Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, việc tổ 

chức Ngày hội để kịp thời động viên, khích lệ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách 

thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của Nhân dân để phòng, 

chống và chiến thắng địa dịch. 

2. Yêu cầu: 

- Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở tất cả các ấp, khu phố trên 

địa bàn tỉnh.  

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Ngày hội tổ chức phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, bằng các hình thức phù 

hợp, không phô trương, hình thức không phù hợp với văn hóa dân tộc và địa phương. 

- Việc tổ chức Ngày hội phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn; trong Ngày hội phải kết hợp 

thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp 

hành các quy định về công tác phòng, chống dịch của mỗi địa phương. 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Đối với các địa phương tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các 

hoạt động trở lại bình thường 

1.1. Công tác tuyên truyền: 

1.1.1. Nội dung tuyên truyền: 

 Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam 91 

năm qua; về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về  các tập thể, 

hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi 

đua yêu nước ở cơ sở, ở ấp, khu phố; các gương điển hình tiêu biểu trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về những mô hình, cách làm hay trong 

phát huy vai trò tự quản của Nhân dân tại cộng đồng ...(có đề cương tuyên 

truyền kèm theo). 

1.1.2. Hình thức tuyên truyền: 

- Chiều rộng: Tuyên truyền qua hệ thống báo, đài, loa truyền thanh, giới 

thiệu các nhân tố mới, điển hình tốt trên website, fanpage của MTTQ Việt Nam 

các cấp. Khuyến khích chương trình livestream trên trang fanpage của MTTQ 

Việt Nam các cấp việc tổ chức phần hội và phần lễ của Ngày hội. 

- Chiều sâu: Tổ chức tuyên truyền miệng qua họp tổ NDTQ, sinh hoạt các 

chi tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt 

Nam để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

- Vận động các hộ dân ở khu vực tổ chức Ngày hội treo cờ Tổ quốc trong 

Ngày hội; MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trang trí khẩu hiệu tại khu vực cơ 

quan để tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống 

MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).  

1.2. Triển khai thực hiện các hoạt động tại cộng đồng: 

1.2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở 

ấp, khu phố, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện năm tới; biểu dương, khen 

thưởng các hộ gia đình, cá nhân tích cực đóng góp vật chất, tinh thần, ngày công 

xây dựng cộng đồng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

1.2.2. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách 

mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ; động viên các cá 

nhân, hộ gia đình tiêu biểu; chia sẻ, giúp đỡ gia đình khó khăn tại ấp, khu phố. 

1.2.3. Đánh giá các hoạt động do ấp, khu phố triển khai thực hiện như: Các công 

trình được hỗ trợ thực hiện, các mô hình tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng. 

1.2.4. Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn; hỗ 

trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế,... 
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1.2.5. Động viên các hộ gia đình tích cực tham gia vệ sinh đường làng, 

ng  phố, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây xanh; chỉnh trang khu dân cư sáng - 

xanh - sạch - đẹp… 

 1.3. Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: 

1.3.1. Thành phần tham gia Ngày hội:  

- Phần hội: Đại biểu tham dự phần hội không giới hạn số lượng hộ gia 

đình (mỗi hộ có thể tham dự cả hộ hoặc ít nhất 01 người).  

- Phần lễ: Đại diện hộ dân ở ấp, khu phố, tùy thực tế sức chứa của nơi tổ 

chức Lễ, ưu tiên mời người dân trên địa bàn ấp tham dự. 

 Mời Đại biểu đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể 

cấp xã, huyện, tỉnh; đại biểu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; đại biểu các 

tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho ấp, khu phố 

(Thành phần, số lượng đại biểu do Ban Công tác Mặt trận chuẩn bị và báo cáo 

cấp ủy lãnh đạo xem xét quyết định).  

1.3.2. Về quy mô tổ chức Ngày hội và vai trò chủ trì tổ chức: 

 Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, việc tổ chức Ngày hội được 

thực hiện với quy mô sau: 

* Phần hội: 

- Tổ chức ở ấp, khu phố: do Ban Công tác Mặt trận chủ trì; 

- Tổ chức liên ấp, khu phố (từ 02 ấp, khu phố trở lên): Do liên Ban Công tác 

Mặt trận các ấp, khu phố phối hợp chủ trì; 

- Tổ chức trong phạm vi toàn xã: Do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ trì, 

phối hợp với Ban Công tác Mặt trận các ấp, khu phố. 

* Phần lễ: Tổ chức tại ấp, khu phố (không tổ chức liên ấp, khu phố). 

1.3.3. Hình thức trang trí: 

-  Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu  khu vực nơi tổ chức Ngày hội. 

- Ma két trang trí nơi tổ chức phần lễ Ngày hội: 

(Biểu trưng của Mặt trận) 

NGÀY HỘI  

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) 

                        Ấp, khu phố  …… xã (phường, thị trấn) …… 

Ngày ….. tháng ….. năm 2021 

1.3.4. Thời gian tổ chức: 

- Thời gian tổ chức trong khoản thời gian từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 

18/11/2021. Đối với các ấp, khu phố được huyện, thành phố chọn tổ chức điểm 

thì tổ chức từ ngày 24/10/2021 đến ngày  01/11/2021. 
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- Thời gian tổ chức Ngày hội có thể diễn ra trong 01 ngày (mỗi phần tổ 

chức 01 buổi) hoặc có thể tổ chức khác ngày nhưng phần Hội cần tổ chức trước 

phần Lễ. 

1.3.5. Chương trình Ngày hội:  

* Phần hội:  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian 

truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng (phát huy kết quả 

việc tổ chức các hoạt động “Cộng đồng vui hội làng Dừa” trong Lễ hội Dừa tỉnh 

Bến Tre lần thứ V năm 2019. Tham khảo Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT 

ngày 18/9/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc 

hướng dẫn tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, truyền thống “Cộng đồng 

vui hội làng Dừa” trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V, năm 2019.  

- Tùy từng điều kiện các ấp, khu phố có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” 

phù hợp. 

- Đối với các khu phố nên tổ chức phần Hội tại các nơi công cộng theo hình 

thức sân khấu hóa nhằm tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia của Nhân 

dân ở khu phố.  

* Phần lễ: 

- Chương trình phần lễ (tổ chức không quá 90 phút) 

(1) Văn nghệ chào mừng . 

(2) Chào cờ. 

(3) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu chủ trì Ngày hội (Trưởng Ban 

Công tác Mặt trận, mời đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ấp cùng tham gia chủ trì). 

(4) Phát biểu khai mạc gắn với ôn lại 91 năm Ngày truyền thống của MTTQ 

Việt Nam. Chiếu phóng sự kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt 

Nam, phóng sự MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia công tác phòng, 

chống dịch Covid - 19 (nếu có). 

(5) Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận về kết quả 01 năm thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

(6) Gợi ý thảo luận và thảo luận. 

(7) Phát biểu của đại biểu tham dự. 

(8) Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến (đồng chí Trưởng ấp) 

(9) Công bố Quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Người lớn 

gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá 

nhân có nhiều thành tích trong xây dựng ấp, khu phố; trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19,… (dẫn chương trình). 

(10) Mời cấp trên phát biểu, tặng quà (nếu có). 

(11) Phát động thi đua năm 2022 (đồng chí Trưởng ấp). 

(12) Phát biểu hưởng ứng (đại diện 01 đoàn thể ấp, khu phố) 
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(13) Ký kết giao ước thi đua (các đoàn thể ấp, khu phố) 

(14) Phát biểu chỉ đạo của Bí thư chi bộ. 

(15) Chủ trì Ngày hội phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ (Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận).  

* Lưu ý: 

Ban Tổ chức cần dành thời gian thích hợp và phát huy tính dân chủ, lãnh 

đạo điều hành tốt trong nội dung này, cần có gợi ý, định hướng trước cho một số 

tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình, đoàn viên, hội viên các đoàn thể ấp, khu phố 

chuẩn bị nội dung phát biểu. Mỗi ấp, khu phố có ít nhất từ 05 đến 10 ý kiến phát 

biểu, nội dung phát biểu tập trung bàn giải pháp xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, đô thị văn minh như: Các phần việc do hộ gia đình thực 

hiện, xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, tham gia xây dựng giao thông 

nông thôn, xây dựng ấp, khu phố an toàn về an ninh trật tự, an toàn về giao 

thông, an toàn về vệ sinh thực phẩm, các công trình, phần việc khác ở ấp, khu 

phố trong năm 2022…  

1.3.6. Phân công phối hợp tổ chức Ngày hội: 

- Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp, khu phố do Ban 

Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với Trưởng ấp và các tổ chức thành viên Ban 

Công tác Mặt trận, tham mưu chi ủy, chi bộ tổ chức thực hiện. Căn cứ vào nội 

dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận tham mưu chi ủy, 

chi bộ lãnh đạo chuẩn bị tổ chức ngày hội như:  

+ Chuẩn bị nội dung: Phân công xây dựng báo cáo, xây dựng chương trình, gợi 

ý thảo luận, chọn và gợi ý phát biểu nòng cốt, phân công người dẫn chương trình, đọc 

báo cáo, công bố các quyết định, phát hành thư mời… 

+ Phân công bộ phận trang trí, hậu cần, khen thưởng, đón tiếp đại biểu… 

- Tùy theo điều kiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã 

cần tổ chức điểm (thời gian từ ngày 24/10 đến ngày 01/11/2021) trước khi tổ chức 

đồng loạt ở các ấp, khu phố để rút kinh nghiệm chung. Phân công Ban Thường trực hỗ 

trợ các ấp, khu phố trong tổ chức thực hiện. 

- Việc tổ chức phần hội gắn phát huy các hoạt động “Cộng đồng vui hội làng 

Dừa” trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 tạo khí thế sôi nổi 

trong Ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã xây dựng kế 

hoạch phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức thành viên triển khai thực 

hiện, có phân công, phân vai cụ thể.  

1.3.7. Kinh phí tổ chức Ngày hội: 

Kinh phí tổ chức Ngày hội được trích từ kinh phí thực hiện cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của ấp, khu phố 

và từ nguồn kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 21/2018/ND-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt 

động Trung tâm Văn hoá  - Thể thao và học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hoá 

- Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến tre; nguồn vận động xã hội hóa 
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từ sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, các hộ 

gia đình ở ấp, khu phố…. 

1.3.8. Về phối hợp mời các đồng chí lãnh đạo các cấp tham dự Ngày hội 

Đối với các đồng chí lãnh đạo địa phương: Do Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp mời dự. 

2. Đối với những địa phương tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không 

đảm bảo để tổ chức Ngày hội tập trung 

- Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thông qua hệ thống truyền 

thanh, loa phóng thanh, công nghệ thông tin (Zalo, Facebook,…). Nội dung tuyên 

truyền như điểm 1.1, mục 1, phần II của kế hoạch này. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đề xuất, tham mưu để Đảng 

ủy chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban cấp xã tặng giấy khen biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ 

gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua, nhất là phong trào thi đua trong tham gia công tác phòng chống dịch 

Covid-19 ở địa phương. 

- Ở các ấp, khu phố, tổ chức vệ sinh môi trường đảm bảo khu dân cư sáng – xanh 

- sạch - đẹp, an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

- Có hình thức tặng quà phù hợp đối với các hộ gia đình có công, hộ nghèo, cận  

nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là gia đình có người 

thân bị mất do dịch bệnh. 

3. Đối với các địa phương đang thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách 

xã hội 

- Tuyên truyền, vận động, khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc 

phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

- Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những gia đình, cá 

nhân khó khăn, tặng các phần quà đại đoàn kết, túi an sinh,…không để người 

dân nào khó khăn không được trợ giúp. 

- Có hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với các tập 

thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thưực hiện các 

cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là tham gia phòng, chống dịch bệnh 

ở địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hướng dẫn việc tổ chức 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc triển khai đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam cấp huyện; tham mưu Tỉnh ủy ban hành đảng văn chỉ đạo việc tổ chức 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp, khu phố năm 2021; phối hợp, tổ chức cho các 

đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh… các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự Ngày hội ở địa 

phương khi có thông tin. 

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

dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, 
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các tổ chức thành viên và các ngành liên quan để thống nhất chủ trương, nội 

dung, hình thức, thời gian tổ chức; hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở ấp, khu 

phố tổ chức Ngày hội; tùy theo điều kiện chọn ấp, khu phố tổ chức điểm để rút 

kinh nghiệm chỉ đạo chung; gửi kế hoạch, lịch tổ chức Ngày hội các ấp, khu phố 

về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước 

ngày 30/10/2021; phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; hướng dẫn bình xét và công nhận các 

danh hiệu ở khu dân cư; khen thưởng các khu dân cư, gia đình tiêu biểu. 

3. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Có văn bản chỉ đạo hệ thống dọc 

cấp huyện và xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp 

thực hiện các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội; hỗ trợ việc tổ 

chức và tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp, khu phố năm 2021.  

4. Các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Ban Thường trực được phân công theo 

d i, hỗ trợ huyện, thành phố sắp xếp hỗ trợ và tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn 

dân tộc ở ấp, khu phố năm 2021 tại địa bàn phụ trách.  

5. Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tham mưu cho Đảng 

đoàn có văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy có Đảng văn chỉ đạo tổ chức Ngày hội; 

phối hợp với Văn phòng tham mưu lên lịch, phân công các đồng chí trong Ban lãnh 

đạo dự Ngày hội ở các huyện phụ trách; trực tiếp theo d i, hỗ trợ các huyện, thành 

phố, tổng hợp báo cáo lịch tổ chức Ngày hội ở các huyện, thành phố; tổng hợp báo 

cáo kết quả việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 theo hướng 

dẫn này. 

6. Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phối hợp Đài 

PT-TH tỉnh ghi hình, đưa tin cho việc tổ chức Ngày hội ở ấp, khu phố; thực hiện 

phóng sự MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, xây dựng đề cương tuyên truyền ôn lại lịch sử và truyền thống của MTTQ 

Việt Nam 91 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách 

mạng hiện nay (rút gọn) gắn định hướng nội dung phát động thi đua năm 2022 đăng 

trên Website của MTTQ Việt Nam tỉnh và cung cấp cho các ấp, khu phố để chiếu 

trong Ngày hội. 

7. Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phối hợp nắm lịch tham dự Ngày 

hội của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu 

phân công các đồng chí trong ban lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham 

dự; dự trù và thanh quyết toán kinh phí có liên quan (nếu có). 

8. Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổng 

hợp báo cáo gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban 

Phong trào) trước ngày 20/11/2021 (theo mẫu báo cáo gửi kèm). 

Trên đây là hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 

ở ấp, khu phố nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam năm 

2021. Căn cứ Hướng dẫn này và tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid 
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-19 trên địa bàn tỉnh để có hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo thực hiện 

nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19./. 
 
Nơi nhận: 
- BTT UBTWMTTQVN; 

- Ông Nguyễn Hữu Dũng, PCT UB TW MTTQVN; 

- Ban phong trào UB TW MTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- TT Tỉnh ủy; TT UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- BTT. UBMTTQVN tỉnh, 

- Thường trực các huyện, thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- BTT. UB MTTQVN các  huyện, thành phố, 

- Báo Đồng khởi, Đài PTTH Bến Tre; 

- Các ban, Văn phòng CQ MTTQVN tỉnh; 
- Lưu VP, BPT.Khoa 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Rý 

  

 


		2021-10-11T16:01:53+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Mai Rý<nguyenthimairy@tinhuybentre.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T16:51:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam<mttq@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T16:51:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam<mttq@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T16:51:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam<mttq@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




