
 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC

     *                    Hàm Thuận Bắc, ngày 11 tháng 10 năm 2019
    Số 1558-CV/HU

     tổ chức Ngày hội đại đoàn kết
 toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019. 

       Kính gởi: - Thường trực HĐND, UBND huyện,
 - Thường trực Uỷ Ban Mặt trận 

             TQVN và các đoàn thể huyện,
 - Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN về tổ chức
“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”  ở khu dân cư hàng năm vào dịp kỷ niệm
ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Để ngày Hội năm 2019 thiết
thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu cấp ủy, các ngành, Mặt trận,
đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1- Đảng uỷ các xã, thị trấn chỉ đạo UBND phối hợp với Thường trực Uỷ ban
Mặt trận TQVN cùng cấp tổ chức rút kinh nghiệm việc tổ chức “Ngày hội đại
đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018, có kế hoạch và giải pháp nâng chất
lượng tổ chức ngày hội năm 2019 đạt yêu cầu về nội dung, hình thức, bảo đảm
trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và an toàn, tránh phô trương, lãng phí. 

Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được tổ
chức ở thôn, khu phố; mỗi năm xã, thị trấn chọn 1/3 thôn, khu phố để tập trung chỉ
đạo tổ chức ngày Hội cho tốt. Những thôn, khu phố không tổ chức ngày Hội, Bí
thư chi bộ cùng Ban điều hành thôn, khu phố tổ chức hội nghị tổng kết qua 01 năm
vận động các tầng lớp nhân dân trong thôn, khu phố tham gia xây dựng đời sống
văn hoá ở khu dân cư để rút kinh nghiệm chỉ đạo tiếp theo. Riêng các xã đạt chuẩn
nông thôn mới phải tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 ở tất
cả các thôn.

2- Trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh, Uỷ
ban Mặt trận TQVN huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể
việc triển khai tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019, gắn với
phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày
thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2019). Chú ý
chỉ đạo chặt chẽ việc chọn các thôn, khu phố điểm cho Ban chỉ đạo tỉnh, huyện về
thăm và tặng quà. 



3- Các đoàn thể, hội quần chúng huyện chỉ đạo các cấp hội cơ sở phối hợp
với chính quyền, Mặt trận cùng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích
cực hưởng ứng phong trào và làm nòng cốt trong việc tham gia ngày Hội.

4- Cấp uỷ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện nhắc nhở cán bộ,
đảng viên của cơ quan, đơn vị mình tham gia đầy đủ và có trách nhiệm đối với
ngày Hội nơi cư trú.

5- UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp UBND các xã, thị
trấn hướng dẫn việc bình chọn gia đình văn hoá, thôn, khu phố văn hoá; vận động
nhân dân trong thôn, khu phố treo cờ Tổ quốc trong thời gian tổ chức ngày Hội và
hỗ trợ kinh phí để các thôn, khu phố tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
tộc”. Đồng thời phân công trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo  “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về
tham dự cùng các thôn, khu phố. Không để thiếu thôn, khu phố không có lãnh đạo
huyện tham dự.

6- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Văn hoá và thông tin, Trung tâm văn
hóa -Thông tin và thể thao huyện phối hợp với Thường trực Uỷ ban Mặt trận
huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ ngày Hội; chú ý tuyên truyền
sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, phong trào“Chung sức, chung lòng xây
dựng nông thôn mới” kết quả huy động sức dân theo phương thức “Nhân dân làm,
Nhà nước hỗ trợ” xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và gương tập thể, cá nhân
tiêu biểu trong các phong trào.

7- Giao Ban Dân vận Huyện uỷ phối hợp với Thường trực Uỷ ban Mặt trận
TQVN huyện thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai
tổ chức ngày hội theo đúng tinh thần công văn này và thường xuyên báo cáo
Thường trực Huyện uỷ.
Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên,  PHÓ BÍ THƯ 
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ,
- Các ban, ngành liên quan,
- Các đồng chí UVTV Huyện uỷ,
- Lưu Văn phòng huyện ủy. BẢY-56

Võ Văn Thanh
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