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 Thực hiện hướng dẫn số 76/HD-MTTW-BTT, ngày 24/01/2022 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn trọng tâm công 

tác Mặt trận năm 2022; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 

của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Công văn số 

1306/BCĐ, ngày 14/9/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với chính 

quyền, các tổ chức thành viên, các ngành, MTTQ Việt Nam các cấp triển khai 

thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết 

giữa MTTQ và các ngành; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh để 

triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt Trận Tổ quốc 

phát động và chủ trì thực hiện đạt kết quả 1.  

                                           
1 Chương trình phối hợp số 52/CTrPH-SVHTTDL-MTTQ, ngày 20/5/2020 giữa Sở Văn 

hóa, Thể thao & Du lịch và BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về phối hợp xây dựng 

đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 

2025; Kế hoạch số 39- KH/TU, ngày 13/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 

10-CT/TW ngày 15/12/2016  của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch số 127/KH-

MTTQ-CA, ngày 23/7/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an 

tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ 

Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai 

đoạn 2021 - 2023; Kế hoạch phối hợp số 346/KH-CA-MTTQ, ngày 01/02/2019 của Công an và 

BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng 

cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019- 2024; Chương trình phối hợp số 

23a/CTrPH-MTTQ-STNMT, ngày 19/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn số 33/HD-MTTQ-BTT, ngày 03/10/2022 của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021- 2025; Văn bản số 1556/MTTQ-BTT, 

ngày 03/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phối hợp tuyên truyền 
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Ban hành các văn bản, kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội 

thực hiện giám sát chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Hướng dẫn số 70/HD-MTTQ-BTT, ngày 

05/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-192. 

Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền các nội dung của 

Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 

16/9/2021 thay thế Quyết định 433/QĐ-UBDT, ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân 

tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng điều 

phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới triển khai thực hiện Phong 

trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn 

tỉnh. Hướng dẫn các huyện, thành phố phối hợp triển khai lấy ý kiến sự hài lòng 

của người dân tại các xã phấn đấu về đích Nông thôn mới. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung phối hợp tuyên truyền nâng cao 

tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, không chủ quan, chủ động có biện pháp 

phù hợp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả 

dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 và Nghị 

quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, 

chống dịch Covid-19. Thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết, tác dụng tích cực 

của việc tiêm vắc xin Covid-19 đối với sự an toàn cho sức khỏe của nhân dân. 

                                                                                                                                       
thực hiện các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu và việc triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới, kết quả xây dựng đô thị văn minh. 
2  Tờ trình số 134 /TTr- MTTQ-BTT, ngày 8/9/2021 về việc xin ý kiến phối hợp giám sát 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19;  Kế hoạch số 133/KH-MTTQ-BTT, ngày 13/9/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 449/QĐ-MTTQ-

BTT, ngày 26/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc Thành lập đoàn giám sát 

chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 150/TB-MTTQ-BTT, 

ngày 27/4/2022 về lịch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công 

văn số 1306/MTTQ-BTT, ngày 26/4/2022 về thay đổi hình thức giám sát việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Báo 

cáo số 595/BC-MTTQ-BTT, ngày 26/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh về kết quả thực hiện việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 



 3 

Động viên nhân dân tiếp tục sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ 

phát triển các mô hình kinh tế dành thắng lợi kép trên các lĩnh vực. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 
1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo 

bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng 

Thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”; Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-UBND-UBMTTQ, ngày 

21/6/2018 giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện giảm 

nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên truyên 

truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm 

của mỗi người dân và cộng đồng dân cư về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã 

hăng hái tự nguyện hiến tặng được trên 55.917m2
 đất để làm đường và làm công 

trình công cộng, đóng góp được 115.844 ngày công với trị giá trên 16,3 tỷ đồng 

để xây dựng nông thôn mới, điển hình như 3, đến nay có 75 xã đạt chuẩn nông 

nông mới; có 82 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã đạt nông thôn mới 

nâng cao; 93 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2022 tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện các tiêu chí tại 10 xã điểm được Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn 

mới tỉnh chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.  

Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp 

tục triển khai có hiệu quả công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, và các chương 

trình An sinh xã hội đạt kết quả: Quỹ 2021, chuyển sang 5.058.614.120 đồng; 

Số tiền vận động tính đến thời điểm hiện nay là: 3.784.366.000 đồng (Thu ủng 

hộ trực tiếp: 914.366.000 đồng; Thu tài trợ, viện trợ: 2.870.000.000 đồng). Chi 

hỗ trợ: 4.160.300.000 đồng4. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp 

với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam bàn giao 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia 

đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình; Phối 

                                           

  

 
3 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Lãng: phối hợp tuyên truyền vận động vận động 

trong nhân dân hiến tặng được 15.900 m2 đất; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan: vận 

động nhân dân hiến tặng 13.864 m2 đất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng: vận động 

nhân dân hiến tặng 12.856 m2 đất, đóng góp được trên 16.264 ngày công, trị giá trên 3,2 tỷ 

đồng  ... 
4 Cấp tỉnh: Dư quỹ 2021 chuyển sang 436.629.095 đồng; Số tiền vận động 2022 tính đến 

nay: 3.192.035.000 đồng (Thu ủng hộ trực tiếp: 452.035.000 đồng; Thu tài trợ, viện trợ: 

1.740.000.000 đồng; Thu điều chuyển: 1.000.000.000 đồng). Chi hỗ trợ: 3.511.500.000 đồng. 

Trong đó, 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận 

động Quỹ ”Vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Ban Vận động Quỹ ”Vì người nghèo” Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Ban vận động Quỹ ”Vì 

người nghèo” tỉnh triển khai xây dựng 35 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tổng trị giá 

1.660.000.000 đồng. Tặng quà tết, hỗ trợ học sinh nghèo đi học, hỗ trợ khác với tổng số tiền 

1..851.500.000 đồng. Tồn quỹ: 117.164.095 đồng. Cấp huyện: Dư quỹ 2021 là 1.649.453.025 

đồng; Thu vận động 2022 là 503.616.000 đồng; Tổng chi: 348.150.000 đồng (chi xây dựng, sửa 

chữa nhà Đại đoàn kết 10 nhà 305.000.000 đồng; quà tết , hỗ trợ sản xuất, hỗ tr5ojw khác: 

43.150.000 đồng; Tồn quỹ: 1.804.919.025 đồng). Cấp xã: Dư quỹ 2021 là 2.972.532.000 đồng; 

Thu vận động quỹ 88.715.000 đồng; Chi quỹ: 300.650.000 đồng; Tồn quỹ: 2.760.597.000 đồng. 
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hợp với Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban vận động 

Quỹ “Vì người nghèo”  tỉnh triển khai xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ 

nghèo, tổng trị giá 300.000.000 đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo (năm thứ 3) Tiểu dự án 2 (Dự 

án 2 - Chương trình 135) tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, với nguồn kinh phí thực 

hiện là 375 triệu đồng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ năm 2019. 

Ngày 08/7/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra 

và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã tiến hành kiểm 

tra, đánh giá sau 3 năm thực hiện Dự án, kết quả 5. 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tham mưu cho 

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo 

UBND tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa 

bàn các huyện, thành phố thăm 31 đơn vị thực hiện nhiệm vụ Phòng, chống dịch 

Covid-19 nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 và chi hỗ trợ các lực lượng các chốt và 

cửa khẩu, …6. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố thực hiện công tác 

thu vận động và hỗ trợ công tác Phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định7. 

Căn cứ đặc điểm tình hình của tỉnh và thực trạng đường lên kiểm tra các cột 

mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Lạng Sơn đã phối hợp triển khai công tác rà soát các đường lên kiểm tra mốc quốc 

                                           

5 Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra thực tế tại 03 hộ gia đình, gồm: Hộ ông Hứa Văn Tỉnh, 

thôn Khun Pàu (trồng được 400 cây, tỷ lệ sống 100%, năm 2021 thu hoạch bán được gần 100 kg 

quả); hộ ông Mạc Văn Dưỡng, thôn Pác Làng (trồng được 200 cây, tỷ lệ sống 70% năm nay đã 

bói quả); hộ ông Vi Văn Tỵ, thôn Pác Làng (trồng được 200 cây, tỷ lệ sống 100%, năm 2021 thu 

hoạch bán được trên 20kg quả). Qua đánh giá các hộ gia đình tham gia đều nhiệt tình ủng hộ Dự 

án; các hộ chăm sóc tốt đã có quả cho thu hoạch, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Kiểm tra tại 

trụ sở UBND xã, báo cáo về các nội dung triển khai Dự án, qua báo cáo đánh giá cơ bản các 

hộ gia đình thực hiện hiệu quả Đề án, có 17 hộ gia đình tỷ lệ cây sống đạt 80% trở lên, 08 hộ 

đã có quả cho thu hoạch còn 06 hộ đạt hiệu quả chưa cao, có 01 hộ gia đình tham gia Dự án đã 

chuyển hộ khẩu vào Miền Nam sinh sống từ ngày 18/5/2020 (hộ ông Chu Văn Bích, thôn Nà 

Lược - nay là thôn Thống Nhất, xã Điềm He, huyện Văn Quan), đã trồng được 300 cây hồng, 

còn 100 cây còn sống, hiện tại tài sản chưa chuyển cho ai quản lý cũng như chăm sóc cây trồng. 

Qua kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, xã và chính quyền xã, các ngành liên 

quan đã thống nhất có 2 phương án thu hồi vốn để luân chuyển cho các hộ tiếp theo (Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có Báo cáo gửi Ủy ban TW MTTQ Việt Nam). 
6 Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh năm 2021 chuyển sang: 7.516.940.518 

đồng; Thu năm 2022: 231.620.000 đồng; Lũy kế: 7.748.560.518 đồng; Chi quỹ: 5.384.180.000 

đồng. Trong đó, chuyển nộp về Quỹ Vắc xin của Bộ Tài chính là 2.635.430.000 đồng và chi 

2.748.750.000 đồng (thăm, hỗ trợ các đơn vị, gia đình bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19  

số tiền 970.500.000 đồng; phối hợp với Sở Tài chính tỉnh tham mưu chi hỗ trợ cho các lực 

lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt trên Quốc Lộ và các cửa 

khẩu Tân Thanh, Chi Ma, Hữu Nghị tháng 11, 12/2021 và tháng 01/2022 với tổng trị giá 

tiền 1.778.250.000 đồng cho 1.228 cá nhân tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-

19). Tồn quỹ cấp tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh là 2.364.380.518 đồng.  
7 Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện năm 2021 chuyển sang: 2.898.159.819 

đồng; Thu năm 2022: 377.776.000 đồng; Lũy kế: 3.275.935.819 đồng; Chi quỹ: 713.818.437 

đồng; Tồn Quỹ cấp huyện là 2.562.117.382 đồng. 
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giới và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng xin chủ 

trương huy động các nguồn lực xã hội hoá để xây dựng đường lên kiểm tra cột 

mốc quốc giới trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn 8. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh xin ý kiến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam tại Tờ trình 195/TTr-MTTQ-BTT, ngày 16/9/2022 về việc xin ý kiến tổ chức 

đợt vận động đặc biệt xây dựng đường lên kiểm tra cột mốc quốc giới thiết thực 

chào mưng Đại hội Đảng các cấp vào năm 2025 9. Được sự đồng ý của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Công văn số 4531/MTTW-

BTT, ngày 23/9/2022 về tổ chức đợt vận động đặc biệt xây dựng đường lên kiểm 

tra cột mốc quốc giới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp 

tục thực hiện các bước xây dựng văn bản để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý 

kiến chỉ đạo triển khai trong thnags 10/2022. 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Ngày 

Biên phòng toàn dân 03/3/2022, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã 

thăm và hỗ trợ cho các đồn biên phòng tại huyện Tràng Định, Văn Lăng, Lộc Bình 

và tặng quà cho 40 cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới 

với số tiền 70.000.000 đồng.  

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát 

triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; 

phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái 

Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ 

chức thành viên tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả 

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

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình phối hợp 

và thống nhất hành động, với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 

XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-

KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2022 về “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình mới”; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, 

“Khu dân cư văn hóa”, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phát huy và bảo tồn 

các giá trị văn hóa của dân tộc. Công tác chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho 

Nhân dân được tăng cường, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố. 

Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên ở 100% xã, phường, thị 

trấn và các khu dân cư. Trong 9 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đã có 1.584/1.676 

                                           
8 Được sự nhật trí của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2320-TB/VPTU, ngày 

26/8/2022 về Tờ trình số 1156-TTr/ĐUBP, ngày 15/8/2022 của Đảng ủy Bồ đội Biên phòng 

tỉnh; Thông báo số 1156/CCT-DV, ngày 21/9/2022 của Cục chính trị Bồ đội Biên phòng về 

văn bản chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bồ đội Biên phòng về chủ trương xây dựng đường bê tông 

lên kiểm tra cột mốc biên giới của Tỉnh ủy Lạng Sơn.  
9 Được sự nhật trí của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại 

Công văn số 4531/MTTW-BTT, ngày 23/9/2022 về tổ chức đợt vận động đặc biệt xây dựng 

đường lên kiểm tra cột mốc quốc giới. 
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khu dân cư đăng ký đạt khu dân cư văn hóa; 178.154/192.719 hộ gia đình đăng ký hộ 

gia đình văn hóa. 

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của 

nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được 

MTTQ các cấp quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều thức phong phú, đa dạng 

nhằm giúp đỡ, động viên các hộ nghèo tích cực vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Trong những ngày từ 09-12/5/2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa, mưa 

to, có nơi mưa rất to kèm theo dông đã gây thiệt hại về người, rất nhiều tài sản, 

hoa màu, vật nuôi, các công trình cầu dân sinh, đường tỉnh lộ và nhiều công trình 

khác, Ban Thường trực, Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu 

cho Tỉnh ủy, ra lời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

tôn giáo, các tổ chức nhân đạo từ thiện, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong 

tỉnh và ngoài tỉnh, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn bằng những hành động 

thiết thực và tinh thần đoàn kết, chung tay chia sẻ, ủng hộ Quỹ Cứu trợ tỉnh Lạng 

Sơn và ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, góp phần giảm bớt những 

khó khăn, mất mát, để Nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định đời sống, 

nhanh chóng khôi phục sản xuất 10.  

Ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành 

phố và cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng theo dõi 

chặt chẽ tình hình mưa lớn, sạt lở đất để tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời cho 

Nhân dân chủ động thực hiện các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất; 

thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ để kịp thời thăm hỏi, động 

viên, hỗ trợ theo quy định. Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trực tiếp 

tham gia hỗ trợ 07 hộ gia đình có người chết trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Tràng 

Định, Văn Quan, Đình Lập, Hữu Lũng, thành phố mỗi hộ được hỗ trợ 5.000.000 

đồng, tổng số hỗ trợ 35.000.000 đồng. Hỗ trợ 03 nhà sập tại huyện Hữu Lũng, 

tổng hỗ trợ 15.000.000 đồng. 

Thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình 

chính sách, người có công, ... Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động được 

gần 03 tỷ đồng để hỗ trợ trên 6.000 suất quà tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo, 

hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 90, ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và  

Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát bảo 

đảm ATTP, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia với Ban Chỉ đạo liên ngành 

về ATTP tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an 

toàn thực phẩm các huyện, thành phố, năm 2022 được 02 cuộc; phối hợp với Chi 

cục vệ sinh ATTP tỉnh kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại 

                                           
10  Tổng số tiền vận động Ban Cứu trợ cấp tỉnh thu được trong 9 tháng đầu năm là 

1.122.895.850 đồng. 

Quỹ Cứu trợ các cấp: Dư quỹ năm 2021 chuyển sang 1.753.162.544 đồng; Thu vận động 

1.363.281.850 đồng; Lũy kế 3.116.444.404 đồng.; Chi quỹ 774.000.000 đồng (Hỗ trợ 1.700 chăn, áo 

ấm: 510.000.000 đồng; Hỗ trợ sập nhà, hỏa hoạn, chi hỗ trợ khác ...  số tiền 214.000.000 đồng). Tồn 

quỹ: 2.342.444.404 đồng.  
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các cơ sở kinh doanh các huyện thành phố Lạng Sơn được 29 cơ sở, trong quá 

trình kiểm tra phát hiện và xử phạt 03 cơ sở vi phạm. Đoàn kiểm tra đã tham mưu 

xử phạt 03 cơ sở có vi phạm trên và yêu cầu cơ sở khắc phục tồn tại, nghiêm túc 

chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, 

các tổ chức đoàn thể tuyên truyền động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và 

thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huy động nguồn lực 

giúp nhau phát triển kinh tế, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 

và dịch vụ; các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng 

hệ thống cấp, thoát nước, các điểm thu gom, xử lư rác thải, trồng cây xanh, ... 

Tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư để Nhân dân biết cách xây 

dựng kỹ năng tự ứng phó, giúp nhau giải quyết những rủi ro thiên tai xảy ra trên 

địa bàn, khắc phục những phong tục, tập quán sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh 

môi trường, không gây ra những tác nhân làm gia tăng biến đổi khí hậu như các 

hoạt động phá rừng, sử dụng chất cấm, chất kích thích và chất  bảo vệ thực vật 

không đúng quy định trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến, dịch vụ gây hại cho con 

người.  Đến nay, công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư thực 

hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” trong đồng bào dân tộc - tôn giáo, xây 

dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tiếp tục được quan tâm thực 

hiện đạt hiệu quả thiết thực. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2022, Ủy 

ban MTTQ các xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đều tổ 

chức phối hợp tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân ra quân, làm sạch cảnh 

quan môi trường với các hình hình phong phú, đa dạng. Các mô hình, các tổ Tự 

quản bảo vệ môi trường ở các xã điểm nông thôn mới và các xã trên địa bàn các huyện, 

thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham 

gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường.  

4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành 

liên quan triển khai công tác tuyên truyền có hiệu quả các văn bản, của Quốc hội, 

của Thủ tướng Chính phủ, các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của Trung ương, 

của Tỉnh tại 200 xã, phường, thị trấn và 1.676 khu dân cư gắn với thực hiện các 

cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ chủ trì, phát động.  

Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động như tổ chức các hội nghị chuyên 

đề tiếp tại xã, phường, thị trấn, tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt của thôn 

bản, khối phố, Ban công tác Mặt trận, các Chi hội, Đoàn thể ở khu dân cư, Ủy ban 

MTTQ các cấp đã tuyên truyền các văn bản, kế hoạch thực hiện việc chấp hành 

pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đạt kết quả. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với Công an tỉnh về 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong tình hình mới”, phối hợp thực 

hiện công tác an sinh xã hội, khám chữa bệnh cho người nghèo, cấp phát thuốc miến 

phí, xây dựng các công trình nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh 
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nghèo đi học; phối hợp bàn giao phòng học máy tính cho em, ...; Phát động toàn dân 

tham gia tố giác tội phạm, đã phát huy lợi thế về sức mạnh của quần chúng để góp 

phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả, trong trong 9 tháng đầu năm 

2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên 

tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia trong tình hình mới; Đề án 01 về “Vận động toàn dân tham gia 

phòng ngừa, pháp hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm 

tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; được 3.317 cuộc với 257.360 lượt người 

nghe, vận động được 135.843 hộ gia đình ký cam kết bảo đảm ANTT; phối hợp 

tuyên truyền phòng, chống ma túy được 2.159 cuộc với 172. 500 lượt người nghe; 

tuyên truyền lồng ghép về phòng, chống mại dâm gắn với tuyên truyền, giáo dục 

truyền thống văn hóa của gia đình, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn 

hóa”, phòng, chống HIV/AIDS được 3.015 cuộc với 211.050 lượt người tham dự; 

tập trung tuyên truyền, vận động ở vùng sâu, vùng sa, vùng biên giới, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trong đấu 

tranh, phòng chống tội phạm mua bán người được 2.155 cuộc, với 129.345 lượt 

người tham dự, vận động 111.855 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm an ninh 

trật tự và phòng, chống mua bán người.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn thực 

hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” gắn với thực 

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

và các chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả(11).  

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở 100% thôn bản; 100% thôn bản có 

hương ước, quy ước. Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia được Ủy 

ban MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm, vận động Nhân dân thực hiện. Ủy ban 

MTTQ tỉnh tiếp tục chỉ đạo điểm thực hiện “Mô hình về bảo vệ chủ quyền biên 

giới Quốc gia” tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định; tiến hành khảo sát và chuẩn bị 

các điều kiện xây dựng “mô hình về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia” tại xã 

Bảo Lâm, huyện Cao Lộc nhằm tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao nhận thức về 

công tác đối ngoại Nhân dân và chủ quyền biên giới Quốc gia, xây dựng đường 

biên giới hòa bình hữu nghị và hợp tác; phối hợp duy trì tốt các hoạt động của 10 

cụm dân cư kết nghĩa Bản - Bản như thăm hỏi, chúc tết cổ truyền của dân tộc, trao 

đổi giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thông tin qua điện 

thoại về các giải pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, ... của 

Nhân dân 2 bên biên giới. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành 

viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới 

thực hiện nghiêm các quy định quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn 

                                           
11 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm được 2.313 cuộc với 142.480 lượt người nghe, vận động được 201.764 hộ 

gia đình ký cam kết bảo đảm ANTT, nhân dân cung cấp trên 190 tin liên quan đến tội phạm và 

ANTT; tuyên truyền phòng, chống ma túy được 1.549 cuộc với 100.685 lượt người nghe, vận động 

trên 300 đối tượng đi cai nghiện tại các trung tâm, 440 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng. Ngoài 

công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với ngành Công an, các tổ chức 

thành viên quan tâm củng cố, duy trì các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về 

ANTT” ở cơ sở.  
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những đối tượng vượt biên trái phép, phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng 

mua bán người; tăng cường tuyên truyền lồng ghép các nội dung về công tác đối 

ngoại Nhân dân, vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm(12).  

5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện 

xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh 

Thực hiện các quy định của pháp luật về giám sát và phản biện xă hội, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội cùng cấp trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát và 

phản biện xã hội năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò 

giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với 

việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và 

cán bộ, đảng viên; giám sát việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, 

cải cách thủ tục hành chính, quản lư đất đai, tài nguyên, giám sát những vụ việc, 

lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí... Phối hợp cùng các tổ chức 

thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng 

đồng dân cư, các hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát 

đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và 

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và định kỳ tham gia 

cùng với Chính quyền cùng cấp tiếp công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề đạt 

nguyện vọng, khiếu nại theo quy định của Pháp luật. 

Về công tác phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức 

được 18 hội thảo phản biện xã hội, tổng hợp được 121 ý kiến phản biện. Trong đó, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức được 6 hội thảo phản 

biện xã hội (01 cuộc phản biện xã hội bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến của 

cơ quan tổ chức có liên quan và 05 cuộc tổ chức Hội thảo), tổng hợp được 47 ý 

kiến phản biện. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức được 08 hội thảo 

phản biện, tổng hợp được 54 ý kiến tham gia phản biện; Ủy ban MTTQ cấp xã tổ 

chức được 04 hội thảo phản biện, tổng hợp được 20 ý kiến.  

Thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về giám sát, Ủy 

ban MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát được 194 cuộc. Trong đó Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát 06 cuộc về các nội dung như: Giám 

sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh đối với 18 tổ chức, đơn vị; giám việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 

19 theo Nghị quyết số 68-NQ/CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đối với 5 

đơn vị. Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhận thấy cơ bản 

các tổ chức, đơn vị đã thực hiện các kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh sau giám 

sát, tuy nhiên, còn có đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, chưa có số liệu, tài liệu 

kiểm chứng kết quả thực hiện kiến nghị của MTTQ Việt Nam tỉnh. 

                                           
12  Phối hợp tuyên truyền, phổ biến cảnh báo thủ đoạn của tội phạm mua bán người, tập trung 

tuyên truyền, vận động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp 

phần nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người 

được 2.012 cuộc, với 126.721 lượt người tham dự, phân phát được 27.337 bộ tài liệu, vận động 

166.782 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự và phòng, chống mua bán người.  
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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tham gia đoàn kiểm tra, khảo sát, 

giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, 

các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan được 385 cuộc như: giám sát 

việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc 

thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 

01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án 

phạt tù; giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù có điều 

kiện; thi hành án tử hình; giảm, miễn chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2022; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025; việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; 

hoạt động thi hành án dân sự, hành chính; về tình hình thực hiện chính sách pháp 

luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự 

án; việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 129-NQ/TU, ngày 

24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; kiểm tra việc thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh và Đồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình; giám sát kết quả thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở và pháp luật về bảo hiểm xã hội năm 2022 tại Ủy ban nhân 

dân xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia. 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban hành văn bản triển khai lấy ý 

kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các tổ chức thành viên 

MTTQ Việt Nam tỉnh, các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố …Kết quả đã lồng ghép lấy ý kiến góp ý dự 

thảo Luật với các hội nghị, các cuộc họp được 850 cuộc, có 28.973 đại biểu tham 

gia, có 4.255 ý kiến góp ý. Các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung: Phạm vi, 

đối tượng điều chỉnh, bố cục của dự thảo Luật, cơ chế đảm bảo phát huy vai trò 

của các tổ chức, cá nhân đại diện cho tổ chức mình và Nhân dân ở cơ sở, địa bàn 

dân cư; trách nhiệm của các chủ thể khác trong tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, thị 

trấn; vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham 

gia trực tiếp vào việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân và những nội dung 

khác trong dự thảo Luật.  

Ủy ban MTTQ tỉnh MTTQ tiếp tục thực hiện tốt nội dung Kết luận 62-

KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung và 

phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội”, tạo sự 

chuyển biến thực sự trong việc phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức 

thành viên. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với 

chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các phong 

trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia các 

đề án, dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 
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các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác Phòng, chống dịch 

Covid-19, công tác tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gắn 

với việc tuyên truyền trong Nhân dân đổi mới tư duy, biện pháp pḥng, chống bệnh 

dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay; Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Kết 

luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung 

và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội”; Thực 

hiện công tác giám sát các chương trình, dự án và phản biện xã hội, tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, 

góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng – an 

ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2022. 

2. Hạn chế 

Việc lồng ghép thực hiện các nội dung cuộc vận động với các phong trào 

thi đua yêu nước của các ngành, các thành viên, chưa được thường xuyên, liên 

tục. Chế độ thông tin báo cáo 2 chiều đôi khi chưa kịp thời, số liệu thiếu chính 

xác, khó khăn cho công tác tổng hợp báo cáo; trình độ, năng lực của một số cán 

bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, khu dân cư còn hạn chế; công tác xây dựng 

mô hình, điển hình và nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Ủy ban 

MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã chưa quan tâm đến công tác biểu dương, khen 

thưởng trong thực hiện cuộc vận động nên chưa khuyến khích, động viên được 

cá nhân, tập thể điển hình ở cơ sở. 
 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
 

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các nội dung của Thông trị 

số 25/TTr-MTTQ-BTT, ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 46-

NQ/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 

09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công tác 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025, định 

hướng đến năm 2030; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Lịch sử 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1930- 2020; Kế hoạch số 

201/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam về Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo.  

2. Thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước, Phong trào “Đoàn kết sáng 

tạo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” giai đoạn 2021 -2025, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn 

với tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, 

của Tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền trong Nhân dân đổi mới tư duy, biện pháp phòng, 
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chống bệnh dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Thực hiện công tác giám 

sát các chương trình, dự án và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường nắm 

bắt tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân 

dân, để kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ 

giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt chương trình an sinh 

xã hội, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì 

người nghèo” năm 2022; Đôn đốc các huyện kiểm tra, rà soát quỹ Phòng, chống 

dịch Covid-19, quỹ Cứu trợ để báo cáo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ cấp 

tỉnh; thực hiện công tác Cứu trợ đột xuất, phối hợp tuyên truyền ủng hộ quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng công trình 

Nhà Đại đoàn kết và các điểm trường, lớp học thực hiện bảo đảm an sinh xã hội.  

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành các văn bản tham 

mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để tổ chức đợt vận động đặc biệt xây dựng 

đường lên kiểm tra cột mốc quốc giới thiết thực chào mưng Đại hội Đảng các cấp 

vào năm 2025. 

4. Phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về cuộc vận động, chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng cháy, chữa cháy và ATGT. Tiếp tục duy trì 

và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động.  

5. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt “Ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống 

MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2022). Sơ, tổng kết thực hiện cuộc vận 

động, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động đăng ký các danh hiệu “Khu dân 

cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” năm 2023 và làm tốt công tác tổng kết, biểu 

dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc có cách làm hay, 

sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động./.]]                                                                                                                                                                                               

  Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (B/c); 

- Ban Phong trào Ủy ban TW MTTQ VN (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh; 

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh; 

- Sở VH, TT&DL tỉnh; Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- Công TTĐT Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh; 

- Lưu VT.  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 
 

Nông Lương Chấn 
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