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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 
BAN THƯỜNG TRỰC 

Số: 34/HD-MTTQ-BTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2022 

HƯỚNG DẪN 
Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

 giai đoạn 2003 – 2023 

----- 
 

  Thực hiện Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban 

Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn tổng 

kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 và 

tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022; Thông báo số 218/TB-

MTTW-BTT, ngày 07 tháng 9 năm 2022của Ban Thường trực Uỷ ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam về việc định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận 

năm 2023; Công văn số 1554/MTTQ-BTT, ngày  03/10/2022 của Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về định hướng một số nội dung trọng tâm công 

tác năm 2023; 

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn hướng 

dẫn thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổng kết 20 năm Ngày hội giai đoạn 2003 - 2023 là hoạt động trọng tâm 

của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 

XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024- 

2029; Khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; 

tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, 

sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 - Đánh giá khách quan, toàn diện trong định hướng đổi mới nội dung, 

phương thức tổ chức Ngày hội phù hợp với giai đoạn mới. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và được thực hiện từ cơ sở cấp xã, phường.  

- Nội dung tổng kết phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm dân tộc, tôn 

giáo của từng địa bàn. Tập trung khẳng định ý nghĩa chính trị - xã hội của 

Ngày hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc 

phòng, an ninh và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
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- Làm rõ những giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo và phối hợp tổ chức thực hiện; những hạn chế, tồn tại và rút ra nguyên 

nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực 

hiện trong thời gian tới.  

- Tổ chức tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo điểm nhấn tích cực 

hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

 II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Nội dung  

Nội dung tổng kết 20 năm tập trung làm rõ những tác động của Ngày hội 

trên các nội dung sau:   

- Đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế sau 20 năm triển 

khai thực hiện Ngày hội.  

- Kinh nghiệm và bài học rút ra sau 20 năm thực hiện.  

- Lựa chọn những điểm mới, những mô hình tiêu biểu làm minh chứng cho 

kết quả Ngày hội. 

- Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng thực hiện trong giai đoạn mới.  

(Có đề cương báo cáo tổng kết kèm theo) 

2. Phương pháp tổng kết 

Tổng kết 20 năm Ngày hội được thực hiện từ Tỉnh đến cơ sở: 

- Cấp huyện, cấp xã căn cứ vào điều kiện cụ thể có thể tổng kết bằng văn 

bản hoặc tổ chức hội nghị tổng kết. 

- Cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết gắn với các hoạt động biểu dương, 

khen thưởng các khu dân cư và các gia đình tiêu biểu trong cuộc vận động 

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

3. Thời gian tổng kết 

- Cấp xã, cấp huyện: Tổ chức tổng kết xong trong tháng 6 và tháng 

7/2023. Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội của các huyện, thành phố 

gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào – 

Dân tộc – Tôn giáo) trước ngày 11/8/2023. 

- Cấp tỉnh: Tổ chức tổng kết xong trong tháng 8/2023.  

III. CƠ CẤU SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH THỦ TỤC 

HỒ SƠ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TỈNH 

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

2. Cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn và quy trình thủ tục hồ sơ khen thưởng 

(Có hướng dẫn cụ thể sau) 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

- Ban hành văn bản gửi các Huyện ủy, Thành ủy thực hiện công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội tại các huyện, thành phố đảm bảo 

việc tổng kết Ngày hội được thực hiện từ cơ sở và thời gian theo quy định. 

- Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố thực hiện công tác thi 

đua khen thưởng; phân công các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc giai đoạn 2003 - 2023 tại một số huyện, thành phố (nếu có). 

- Phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông thường trú tại Lạng Sơn (Báo 

nhân dân, Báo Tiền phong, Báo Thông tấn xã), Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh kịp thời đưa tin tuyên truyền về tổng kết 20 năm Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. 

- Tổng hợp kết quả tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộccủa các huyện, thành phố.  

- Xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 trên địa bàn tỉnh.  

- Xét tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các đơn vị, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội; phối hợp với Ban 

Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ xét, trình tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

20 năm tổ chức Ngày hội; xét, trình Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 

Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức 

Ngày hội. 

2. Đề nghị các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

 - Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo hệ thống tổ chức ngành dọc trong 

công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực 

nhân dịp tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội hướng đến chào mừng Đại hội MTTQ 

Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

- Phối hợp đăng tải các tập thể, cá nhân, gương điển hình, các mô hình tiêu 

biểu của tổ chức mình trong phối hợp tổ chức thực hiện nhân dịp tổng kết 20 năm 

ngày hội.  

3.  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố 

- Căn cứ nội dung hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tổng 

kết 20 năm thực hiện Ngày hội giai đoạn 2003 – 2023 phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tổng 

kết 20 năm thực hiện Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Phối hợp lựa chọn giới thiệu các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu đề nghị Uỷ 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết toàn quốc. 
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- Tùy theo điều kiện cụ thể để phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực như: tổ 

chức họp mặt kỷ niệm, họp mặt truyền thống để ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận 

Dân tộc thống nhất Việt Nam; xây dựng và trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; 

thăm, tặng quà cho cán bộ Mặt trận đã nghỉ hưu; tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học; 

các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao… 

- Nghiên cứu và kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, 

hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn tiếp theo. 

- Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn 

tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội giai đoạn 2003 – 2023.  

 Trên đây là Hướng dẫn tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị  

thông tin trao đổi qua Ban Phong trào – Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, số điện thoại 02053.812.096 để cùng thống nhất thực hiện đạt kết quả 

thiết thực./.   

 

 

 

Nơi nhận:  

- BTT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (B/c); 

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

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thương trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh; 

- Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Báo nhân dân, Báo Tiền phong, Báo Thông tấn xã 

thường trú tại Lạng Sơn;  

- Báo Lạng Sơn; Đài PT- TH tỉnh; 

- Thường vụ Huyện ủy, thành ủy các huyện, TP; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, TP; 

- BTT Ủy ban MTTQVN các huyện, TP (T/h); 

- Văn phòng, các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh; 

- Kế toán cơ quan; 

- Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

 - Lưu: VT, BPT-DT-TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nông Lương Chấn 
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