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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1032/MTTQ-BTT

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2021

V/v phối hợp tuyên truyền phòng, chống
dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
trong trạng thái bình thường mới

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

các huyện, thành phố Lạng Sơn
------Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW, ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên
giáo Trung ương; Công văn số 3039/MTTW-BTT, ngày 01/10/2021 của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình
thường mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban
MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và cơ sở phối hợp với chính quyền, các tổ
chức thành viên và ngành chức năng thực hiện như sau:
1. Phối hợp tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, hội
viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các
văn bản hướng dẫn của các ban, bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 các cấp. Chú trọng tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức về
khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn; “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản,
chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”; nghiêm túc
thực hiện các biện pháp phòng dịch, tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử
khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).
2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên theo
dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp Nhân dân, nhất là những khó
khăn, vướng mắc trong đời sống, sinh hoạt những nơi bị ảnh hưởng của dịch bệnh,
phản ánh định kỳ và đột xuất theo quy định; đồng thời tham mưu, đề xuất kịp thời
với cấp ủy cùng cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp
những biện pháp ổn định tình hình Nhân dân trên địa bàn.
3. Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ,
giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch, những đối tượng bị
ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là người nghèo, người yếu thế,
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người cơ nhỡ, mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các cơ quan,
tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tài chính,
với phương châm “Người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp
nhiều, có ít góp ít”, chung tay giúp sức để vượt qua dịch bệnh theo Kế hoạch số
134/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19... Thường
xuyên cập nhật thông tin, công khai, minh bạch các khoản đóng góp, ủng hộ trên
các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố
và cơ sở phối hợp triển khai thực hiện, báo cáo tình hình, kết quả về Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (trong báo cáo thường kỳ).
* Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW, ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về “đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển
kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới” được đăng tải trên Trang thông
tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Nơi nhận:
- Như K.gửi (TH);
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo TU;
- BTTUBMTTQ tỉnh;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Nông Lương Chấn
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