
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM              

TỈNH QUẢNG NGÃI     

BAN THƯỜNG TRỰC                                      

Số:      /MTTQ-BTT 
V/v tham gia viết tin, bài  

của Bản tin công tác Mặt trận  

Số Đặc biệt năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Quảng Ngãi, ngày      tháng 9 năm 2022 

 
 

Kính gửi: - Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

   - Các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

       - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện,  

                  thị xã, thành phố. 
 

 

Nhằm chuẩn bị phát hành Bản tin Công tác Mặt trận Số Đặc biệt năm 

2022 chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 

Việt Nam và Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2022), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị và cán bộ, hội viên, đoàn viên tiếp tục tích cực hưởng ứng tham gia 

viết tin, bài, hình ảnh với các nội dung như sau: 

- Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và công tác Mặt trận tại địa phương 

trong năm 2022. Đánh giá những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong quá trình 

vận động Nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, 

các chương trình phối hợp, an sinh xã hội, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; truyền thống cách mạng, 

phong tục văn hóa, những mô hình hiệu quả, gương tiêu biểu,…của địa phương. 

(Mỗi bài viết từ 3 – 3,5 trang giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New 

Roman; hình ảnh minh họa có chú thích). 

- Các tin, bài, hình ảnh gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) trước ngày 

17/10/2022; đồng thời, gửi qua email: bantochuctuyengiao@gmail.com.  

 Trân trọng! 

    

 Nơi    Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBMTTQVN tỉnh;  

- Lưu VT, Ban TC-TG   

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH    
 

 

 

 

Trần Hòa 
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