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                     *                                     
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KẾ HOẠCH 
Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn, tổ dân phố  

nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(18/11/1930 - 18/11/2022) 

----------- 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 255/HD-MTTQ-BTT, ngày 06/10/2022 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái 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. Thành ủy 

Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. 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” do Mặt trận Tổ quốc chủ 

trì. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để góp phần giáo dục truyền thống yêu 

nước và tinh thần cách mạng của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của 

MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục khẳng 

định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện đường lối chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động, sản 

xuất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương năm 2022 và những năm tiếp theo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 

năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). 

2. Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân tự đánh giá kết quả tinh thần 

đoàn kết, tự quản của cộng đồng, suy tôn, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình 

tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa 

phương. Thông qua việc tổ chức Ngày hội để kịp thời biểu dương, động viên 

khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, 

sự đồng lòng, chung sức của nhân dân để phát triển và phục hồi kinh tế sau hơn 

2 năm phòng chống đại dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của 

nhân dân trong công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. 

3. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở tất cả các 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tổ chức “Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc” theo tinh thần trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, 

chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo không 
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khí vui tươi phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân 

dân, song vẫn đảm bảo thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid -19. 

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI 

1. Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở thôn, tổ dân phố 

1.1. Thời gian: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập 

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam gắn với việc tổ chức “Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc" ở tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được 

tổ chức đồng loạt từ 08h00’, ngày 13/11/2022 (Chủ nhật). 

1.2. Địa điểm: Tại nhà văn hóa của các thôn, tổ dân phố (nếu số lượng 

người tham dự đông có thể lựa chọn địa điểm hợp lý để tổ chức). 

1.3. Thành phần mời dự gồm 

- Toàn thể nhân dân hoặc đại diện gia đình ở thôn, tổ dân phố; cán bộ, 

đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp có trụ 

sở trên địa bàn. 

- Các đồng chí đảng viên đương chức tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú.  

- Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực hỗ trợ, ủng hộ cho cộng 

đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của thôn, tổ dân phố, xã, phường 

đến dự Ngày hội. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng, phó 

các phòng, ban, đoàn thể thành phố phụ trách các xã, phường cùng tham dự tại 

thôn, tổ dân phố của xã, phường nơi tham gia sinh hoạt Chi bộ theo Quyết định 

số 278-QĐ/TU của Thành ủy. 

- Đại biểu xã, phường (đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố phân công từ 01 - 

02 đồng chí cán bộ xã, phường tham dự). 

2. Hình thức tổ chức  

- Chương trình Ngày hội: 

* Phần Lễ (tổ chức không quá 90 phút): 

 (1) Văn nghệ chào mừng; 

 (2) Chào cờ; 

 (3) Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu kết hợp ôn lại truyền thống 92 năm 

MTTQ Việt Nam;  

 (4) Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố hoặc Ủy ban 

MTTQ cấp xã (báo cáo tóm tắt). 

Tiêu đề báo cáo: Báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết 

quả kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở 

cộng đồng dân cư năm 2022. 
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(5) Các đại biểu trao đổi, thảo luận;  

(6) Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình (nếu có);  

(7) Trao quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; 

(8) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu 

có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư. 

 (9) Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (nếu có);  

 (10) Phát động Nhân dân ở cộng đồng dân cư hưởng ứng thi đua góp phần 

hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố, của xã, phường năm tới;  

(11) Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ. 

* Phần Hội (có thể tổ chức trước hoặc sau phần Lễ):  

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian 

truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng (chú trọng phát huy 

nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong 

Ngày hội. Khuyến khích các thôn, tổ dân phố tổ chức bữa cơm đại đoàn kết). 

- Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn, tổ dân phố 

do Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành 

viên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ. 

- Khi tổ chức ngày hội khuyến khích kết hợp tổ chức các hoạt động ra mắt 

mô hình tự quản; ra mắt Câu lạc bộ văn hóa, thể thao; trao quà cho người 

nghèo, người khuyết tật; khởi công, khánh thành các công trình, phần việc và 

các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số… 

- Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất 01 thôn, tổ dân phố có nhiều thành 

tích nổi bật để tổ chức điểm Ngày hội và mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh 

đạo thành phố Yên Bái về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” theo kế 

hoạch của tỉnh và của thành phố. 

3. Công tác tuyên truyền 

3.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc gắn với những kết quả đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong quá trình thực 

hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

địa phương, cơ sở.  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát 

triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống 

chính trị của địa phương năm 2022. 
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-  Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, kết quả 

một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”, về những mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng 

dân cư. 

- Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động trong "Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc" ở thôn, tổ dân phố tại các địa phương, kịp thời phản ánh những 

hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

tham gia Ngày hội với các tầng lớp nhân dân ở thôn, tổ dân phố. 

- Tuyên truyền các gương điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực phát triển 

kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-

19, Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022.  

3.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thông qua việc xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, 

áp phích, băng zôn, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. 

Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trong dịp kỷ 

niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Tuyên truyền qua báo chí, Đài truyền thanh, truyền hình, trên các trang 

thông tin điện tử thành phố, các xã, phường và trên trang fanpage chính thống 

của các địa phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành 

phố đến cơ sở. 

 -  Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của 

các đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc để tuyên truyền sâu 

rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân.   

 - Tuyên truyền đến các hộ gia đình tổ chức treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ 

niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 

(18/11/1930 - 18/11/2022).  

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022)! 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

+ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

+ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 

  Thành công, thành công, đại thành công! 
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+ Quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo 

hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"! 

+ Quyết tâm xây dựng con người thành phố Yên Bái "Văn minh, thân 

thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"! 

+ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh! 

3.3. Thời gian tổ chức tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền qua báo chí, Đài truyền thanh, truyền hình, Bản tin 

thành phố, các xã, phường, trên fanpage chính thống của các địa phương, đơn 

vị và thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được thực hiện từ ngày 

01/11/2022 đến ngày 20/11/2022. 

- Tuyên truyền trên hệ thống panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu được 

thực hiện từ ngày 10/11/2022 đến ngày 20/11/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với cấp thành phố 

1.1. Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu, chỉ đạo tổ 

chức Ngày hội có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc 

các xã, phường tổ chức các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

theo Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT, ngày 10/10/2022 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ thành phố. Tham mưu phân công lãnh đạo thành phố tham 

dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” theo kế hoạch của tỉnh Yên Bái. 

1.2. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Truyền 

thông và Văn hóa thành phố tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; 

qua hệ thống panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên Bản tin 

thành phố và hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng về việc tổ chức Ngày 

hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2022; hướng dẫn các cơ quan, doanh 

nghiệp treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc. Tăng thời lượng phát thanh, 

đưa tin, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết trên hệ thống loa 

truyền thanh và bản tin thành phố, tuyên truyền về nội dung kỷ niệm 92 năm 

ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và tổ chức “Ngày hội 

Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2022 trên địa bàn thành phố. 

1.3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng, 

phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố được phân công chỉ đạo, tham gia sinh 

hoạt tại cơ sở theo Quyết định số 278-QĐ/TU của Thành ủy có trách nhiệm chỉ 

đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện tại các xã, phường và trực tiếp tham dự 

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại một số thôn, tổ dân phố thuộc xã, 

phường được phân công phụ trách (nhiệm vụ cụ thể do đồng chí Tổ trưởng Tổ 

công tác 278 của Thành ủy phân công). 
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- Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố trích kinh phí của Quỹ 

“Vì người nghèo” tặng quà cho một số hộ nghèo đặc biệt khó khăn của các xã, 

phường nhân dịp “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2022. 

2. Đối với Đảng bộ các xã, phường và các chi, đảng bộ trực thuộc 

Thành ủy 

2.1. Đối với đảng bộ các xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tới tất cả các Chi bộ trực thuộc, 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các thôn, tổ dân phố 

quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch này; báo cáo tình hình 

chuẩn bị và tổ chức Ngày hội tới đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác 278 tại cơ sở 

và thống nhất phân công các thành viên Tổ công tác dự Ngày hội. 

- Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội tổ chức triển khai tới toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên 

và nhân dân nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch, tạo sự đồng 

thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng “Ngày 

hội Đại đoàn kết các dân tộc” ở thôn, tổ dân phố để đạt được kết quả tốt đẹp. 

- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố thống nhất tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống 

nhất Việt Nam vào ngày 13/11/2022. Chỉ đạo các chi bộ, thông báo cho Ban 

liên lạc đảng viên đang công tác yêu cầu các đồng chí đảng viên đang công tác 

cư trú trên địa bàn cùng tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở thôn, 

tổ dân phố; hướng dẫn Chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thôn, tổ dân 

phố thực hiện xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc” bảo đảm vui tươi, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Bố trí, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, 

phó các đoàn thể chỉ đạo và tham dự Ngày hội để động viên các tầng lớp nhân 

dân; kịp thời bố trí kinh phí cấp cho các thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động 

theo kế hoạch kinh phí được phân bổ hằng năm. 

- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố trước khi tổ chức Ngày hội tổ chức phát 

động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện chương trình “60 phút vì môi 

trường thành phố Yên Bái Xanh - Sạch - Đẹp”, thời gian từ 7h00' – 8h00’, 

ngày 12/11/2022. Ra quân dọn dẹp vệ sinh, làm sạch khu vực trước nhà, các 

tuyến đường, các địa điểm công cộng... kết hợp với tuyên truyền phân loại rác, 

bỏ rác và tập kết rác đúng nơi quy định. 

- Chỉ đạo, khuyến khích các địa phương tổ chức Ngày hội kết hợp với các 

hoạt động chuyển đổi số, trưng bày giới thiệu sản phẩm của Nhân dân, thanh 

toán không dùng tiền mặt... 
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- Chỉ đạo việc treo khẩu hiệu tại trụ sở làm việc của xã, phường, nhà văn 

hóa thôn, tổ dân phố và treo cờ Tổ quốc tại các hộ dân trên địa bàn trong dịp 

kỷ niệm và tổ chức “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”.   

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của dịch bệnh covid-19, Đảng bộ các xã, 

phường có chỉ đạo tổ chức phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

bệnh covid-19 theo quy định. 

2.2. Đối với các chi, đảng bộ (không phải là đảng bộ xã, phường) 

Yêu cầu đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy quán triệt 

tinh thần và yêu cầu đảng viên thuộc chi, đảng bộ mình dự và tích cực tham 

gia các hoạt động tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại địa bàn nơi 

cư trú. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc” ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 92 năm 

ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam của Thành ủy. Yêu cầu 

các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị 

- xã hội phối hợp triển khai có hiệu quả và báo cáo kết quả về Thành ủy (qua 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố) trước ngày 25/11/2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c), 

- Thường trực UBMTTQ tỉnh (để b/c), 

- Các Đ/c Ủy viên BCH, thành viên Tổ công 

tác 278 của Thành ủy, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- MTTQ và các đoàn thể thành phố, 

- Lưu VT/TU. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

 Đỗ Văn Nghị 
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