
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ TỔ CHỨC KỲ HỌP 
THỨ 8 NĂM 2022 

 
Ngày 25 tháng 7 năm 2022  UBMTTQ-VN xã tổ chức kỳ họp thứ 8 . Tham 

dự có đồng chí Nguyễn Hữu Duyên, Chủ tịch UBMTTQVN xã,đồng chí Nguyễn 
Thanh Đông, phó Bí thư đảng Ủy, đồng chí Hùynh Thị Sơn, Phó chủ tịch UBND 
xã, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận các thôn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực MTTQ xã đã bám sát sự 
chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện; phối hợp đồng bộ với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể triển 
khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đã đề ra đạt 
được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương. 
Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong thực 
hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực 
hiện, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động gắn với xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng chú trọng đến chất lượng, được 
Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác dân tộc, tôn giáo được phối hợp triển 
khai, động viên được các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, đồng bào các 
dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động xã hội, tích cực tham gia lao động sản 
xuất, ổn định cuộc sống. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện tốt; quyền làm 
chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của Nhân dân tiếp tục được phát huy; chủ 
động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện, hướng về 



địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân; thể 
hiện là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân góp phần xây dựng Đảng, 
chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nội dung và phương thức hoạt động của 
Mặt trận từng bước có sự đổi mới và mang lại kết quả cao… 

 


