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KẾ HOẠCH 

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu, đô thị văn minh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 

 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung 

cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 08/7/2016 của Ban Bí 

thư; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực 

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Cuộc vận 

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

2021-2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới 

kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn 

mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025; Quyết số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 1664-

KL/HU, ngày 03/10/2022 của Thường trực Huyện ủy và Thông báo số 53/TB-

MTTQ-BTT, ngày 04/10/2022 về thông báo nội dung phần việc của Ban Dân 

vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện tham gia xây dựng xã 

nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 

2023; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

xây dựng Kế hoạch công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2023 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, 

tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển 
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KT- XH, đảm bảo QP- AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và góp 

phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu, đô thị văn minh. 

- Phát huy vai trò chủ trì của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

trong phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tập hợp, vận động các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời 

huy động và tạo nguồn lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của MTTQ trong công tác thực hiện, 

hướng dẫn, vận động, phối hợp và giám sát thực hiện các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, bảo đảm 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự thống nhất giữa MTTQ với chính quyền và 

các tổ chức thành viên. 

- Phát huy vai trò tự quản, tính chủ động, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân 

dân trong cộng đồng dân cư trong triển khai, tổ chức thực hiện. Lấy khu dân 

cư, cấp xã là nơi triển khai thực hiện, là cơ sở đề ra nội dung tiêu chí và đánh 

giá hiệu quả tổ chức thực hiện. 

 2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện nội dung tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu, đô thị văn minh phải thiết thực, phù hợp với các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội dung của Cuộc vận động 

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

nhiệm vụ của MTTQ và tình hình thực tiễn của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ chính đáng của nhân dân.  

- Bảo đảm sự phối hợp, thống nhất giữa Mặt trận và các tổ chức thành 

viên các cấp trong triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, tránh chồng chéo về nội dung. 

Tăng cường trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên đối với việc triển khai thực hiện. 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm 

vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu, đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời ghi nhận và kịp 

thời biểu dương, khen thưởng những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực 

hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh 



- Thường xuyên tuyên truyền các nội dung về “Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên trang thông 

tin điện tử, trên Fanpage và website Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức 

thành viên; trên hệ thống loa truyền thanh của các địa phương; đăng bài về các 

hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị 

văn minh của địa phương trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Fanpage, 

Zalo, Youtobe, v..v.. 

- Phát huy vai trò những người có uy tín, chức sắc tôn giáo, người tiêu 

biểu, các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và các khu dân cư; chú trọng 

đến việc phát hiện và tuyên truyền các gương điển hình, tiêu biểu trong xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. 

- Chú trọng tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân thông qua các buổi 

họp tổ dân phố, khu dân cư và sinh hoạt chuyên đề của các chi hội, chi đoàn; tổ 

chức các hội thi sân khấu hóa ở khu dân cư về xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; cung cấp các tài liệu hướng dẫn về 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phục vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp, 

các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận làm tài liệu tuyên truyền, vận 

động ở cộng đồng dân cư. 

2. Các nội dung trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh 

 2.1. Vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp 

nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, khuyến khích làm giàu 

chính đáng, góp phần thực hiện tiêu chí số 10 (về thu nhập), tiêu chí số 11 (về 

giảm tỉ lệ hộ nghèo), tiêu chí số 12 (về lao động), tiêu chí số 13 (về tổ chức 

sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí số 6 trong xây dựng đô 

thị văn minh (về việc làm, thu nhập, bình quân, hộ nghèo); Tiêu chí số 3 về 

Giảm tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trong xây dựng thôn NTM kiểu 

mẫu (theo Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá); Tiêu chí số 11 về Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trong 

xây dựng xã NTM nâng cao (theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 

10/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá). 

- Vận động Nhân dân tích cực tham gia Chương trình phục hồi kinh tế 

trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo 

tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị 

quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 03/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh 

tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-

19. 

- Chủ trì phối hợp với các đoàn thể vận động Nhân dân tích cực tham gia 

các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn, 

hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ 



lại phía sau”; vận động các tổ chức, công ty, doanh nghiệp triển khai các 

chương trình an sinh xã hội... nhằm hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế 

từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

2.2. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp 

giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; xây dựng 

gia đình văn hoá; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, 

tương ái, góp phần thực hiện các tiêu chí: tiêu chí số 5 (về giáo dục), tiêu chí 

số 14 (về y tế), tiêu chí số 6 (về văn hoá) trong bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí số 7 (về văn hoá, 

thể thao đô thị), tiêu chí số 8 (về Y tế, giáo dục đô thị) trong xây dựng đô thị 

văn minh. 

Chủ trì triển khai Cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; vận động Nhân dân giữ gìn và phát 

huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương; xây dựng 

nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh hướng tới phát triển con người toàn diện, 

xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Chủ trì phối 

hợp với các tổ chức thành viên đánh giá, biểu dương và tổ chức nhân rộng các 

mô hình gia đình tiêu biểu. 

2.3. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, 

góp phần thực hiện tiêu chí số 17 (về môi trường) trong bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí số 3 (về môi 

trường và an toàn thực phẩm đô thị) trong xây dựng đô thị văn minh 

Tiếp tục thúc đẩy Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường", 

ứng phó với biến đổi khí hậu sâu rộng đến các địa bàn dân cư; hướng dẫn xây 

dựng các mô hình tự quản tại cộng đồng để vận động Nhân dân thực hiện việc 

thu gom, xử lý, phân loại rác thải tại nguồn; chủ trì phối hợp tổ chức các buổi 

lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Chiến dịch Làm cho 

Thế giới sạch hơn (12/9)…; nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường như: 

mô hình “Khu dân cư Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, mô hình “Khu 

dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường”, mô hình “Khu dân cư thực hiện 

tang văn minh tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường” tại các xã, thị trấn. 

2.4. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chấp hành pháp luật, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện các tiêu chí số 16 (về tiếp 

cận pháp luật), tiêu chí số 19 (về quốc phòng và an ninh) trong bộ tiêu chí quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí số 3 (về 

môi trường và an toàn thực phẩm đô thị), tiêu chí số 4 (về an ninh, trật tự đô thị) 

trong xây dựng đô thị văn minh. 

Chủ trì vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Phong trào “Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào phòng chống tội phạm, thực hiện hương 

ước, quy ước tại cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân 

tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; duy trì và nhân rộng các 



mô hình do MTTQ chủ trì xây dựng như: “Khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – 

an toàn”; “Khu dân cư tự quản về ANTT”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo 

TTATGT”, “Vận động nhân dân lắp đặt Camera giám sát ANTT”; tham gia bình 

xét xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; chủ trì 

phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an tổ chức hiệu quả diễn 

đàn “ Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” hàng năm; phát huy vai trò của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng, các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong 

nội bộ nhân dân. 

2.5. 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, góp phần 

thực hiện tiêu chí số 16 (về tiếp cận pháp luật) trong bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí số 9 (về hệ 

thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị) trong xây dựng đô thị 

văn minh. 

- Chủ trì vận động, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia góp ý xây dựng với chi bộ, cán bộ 

đảng viên, góp ý với các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư;  thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020”, Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 16/11/2021 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Kết luận 610-KL/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Thanh Hóa.  

- Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

- Chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức các 

hoạt động đối thoại giữa chính quyền, các ngành và người dân; thực hiện tốt 

việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng 

chính đáng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền cùng cấp; giám sát việc trả 

lời, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân của các cơ quan chức năng. 

- Chủ trì phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực 

hiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, giảm nghèo bền vững; giám sát việc xét công nhận đối với địa 

phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh; giám sát việc 

phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa, nguồn 

vốn do Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu, đô thị văn minh; giám sát việc nợ đọng xây dựng cơ bản,  việc bảo 



vệ môi trường, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn thực phẩm trong xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh. 

- Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, giám sát thi công và chất lượng các công trình hạ tầng kinh tế - xã 

hội (đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học …) 

- Phát huy giám sát của Nhân dân trong bình xét các danh hiệu thi đua ở cơ 

sở, giám sát hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chính sách hỗ 

trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ thu nhập thấp. 

- Chủ trì tổ chức các hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn 

bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. 

- Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh (theo hướng dẫn của Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh 

Hóa). 

2.6. Tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình, trao đổi kinh nghiệm trong 

vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Rà soát, đánh giá các mô hình tự quản trong xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; các mô hình giảm nghèo, phát triển 

kinh tế của MTTQ và các tổ chức thành viên; chú trọng duy trì và nhân rộng 

các mô hình: “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh ATTP”, “Khu dân cư sáng 

– xanh – sạch – đẹp – an toàn”, “Vận động nhân dân ở khu dân cư lắp đặt 

Camera giám sát ANTT”, “Khu dân cư tự quản về ANTT”, “Khu dân cư thực 

hiện tang văn minh tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường”,”Khu dân cư đảm bảo 

VSATTP”; “Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án thuộc 02 cụm 

Công nghiệp của huyện Vĩnh Lộc” …. 

- Có kế hoạch phổ biến và nhân rộng các mô hình về xây dựng khu dân 

cư nông thôn mới, đô thị văn minh; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị 

kiểu mẫu. 

- Tổ chức tham quan các mô hình tiêu biểu; trao đổi kinh nghiệm trong 

xây dựng mô hình giữa các địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh gắn với 

việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” trên địa bàn toàn huyện. 

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết về tình hình triển 

khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; đồng thời biểu dương khen thưởng 



những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện các các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu, đô thị văn minh.  

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở Kế hoạch của UBMTTQ huyện, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp với 

tình hình thực tế của đơn vị mình. Phối hợp với chính quyền xây dựng các 

chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình 

tổ chức thực hiện. 

- Nhân rộng các mô hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, lựa chọn một số khu dân cư để chỉ đạo 

điểm về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; riêng đối với đơn vị Thị trấn 

Vĩnh Lộc chỉ đạo điểm về xây dựng khu phố văn minh, kiểu mẫu; định kỳ tổ 

chức đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho Ban Công tác Mặt 

trận ở khu dân cư thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, nhất là việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động; sử dụng mạng xã hội (như: 

zalo, facebook, viber...) để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. 

- Hằng năm xây dựng kế hoạch về tuyên truyền, vận động Nhân dân tham 

gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn 

minh; chú trọng lựa chọn các nội dung để tổ chức giám sát, phản biện xã hội 

cho phù hợp, chất lượng, hiệu quả. 

- Định kỳ  6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện để tổng hợp báo cáo chung./. 

 

Nơi nhận:      TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
- BTT Uỷ ban MTTQ tỉnh; (b/c)             PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Huyện uỷ; (b/c) 

- T.Trực HĐND, UBND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện uỷ; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- BTT Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Các tổ chức thành viên của MTTQ huyện; 

- MTTQ các xã, thị trấn. 

- Lưu VP MTTQ huyện.                            Trịnh Thị Mến  
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