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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp Ban Tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2021 

 

Ngày 06/01/2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2021. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức chương trình “Tết cho 

người nghèo” năm 2021 (theo Quyết định số 4708/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 

của UBND tỉnh Lào Cai). 

Sau khi nghe đồng chí Giàng Seo Vần - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (cơ quan thường trực Ban Tổ chức) trình bày một số nội dung liên quan đến 

công tác chuẩn bị chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2021 và ý kiến của 

các thành viên Ban Tổ chức tham dự cuộc họp; đồng chí Trịnh Xuân Trường - 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chương trình kết luận như sau: 

1. Về chương trình 

- Về hình thức tổ chức: Thống nhất tổ chức truyền hình trực tiếp chương 

trình “Tết cho người nghèo” năm 2021; thời lượng phát sóng từ 70 - 80 phút. 

- Về thời gian, địa điểm: Tổ chức vào 20h00’ ngày 20/01/2021 tại trường 

quay Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. 

- Về trao biển tượng trưng và giấy chứng nhận: Thống nhất trao giấy chứng 

nhận và nhận biển ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có mức 

ủng hộ từ 30 triệu đồng trở lên. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập danh 

sách và xây dựng kịch bản điều hành phần tiếp nhận biển ủng hộ của các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. 

- Về thành phần đại biểu: Thống nhất thành phần và số lượng đại biểu như 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất (400 người). Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

ban hành văn bản huy động các lực lượng tham gia đảm bảo số lượng quy định, 

lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19. 

- Về nguồn lực ủng hộ chương trình (tiền mặt, hàng hoá): Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh chủ động, cập nhật kịp thời, thường xuyên các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình và tổng hợp kết quả ủng hộ 

báo cáo Ban Tổ chức; tham mưu bố trí sử dụng nguồn lực huy động được từ 

chương trình đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. 

- Về nội dung chương trình:  

+ Chương trình văn nghệ: Lựa chọn 02 tiết mục văn nghệ đặc sắc, phù hợp 

với chủ đề để biểu diễn tại chương trình. 
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+ Đọc lời kêu gọi ủng hộ chương trình: Giao đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện. 

+ Về phát biểu đánh giá, biểu dương, ghi nhận hiệu quả chương trình: Lãnh 

đạo UBND tỉnh thực hiện. 

2. Về dự thảo phân công nhiệm vụ và phân công thành viên phụ trách 

vận động các doanh nghiệp 

Cơ bản thống nhất với dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ và phân 

công các thành viên Ban Tổ chức phụ trách vận động doanh nghiệp do Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng. Những nội dung cần chỉnh sửa, các thành viên 

Ban Tổ chức gửi lại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp, điều chỉnh cho 

phù hợp.  

3. Một số nội dung khác 

3.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuẩn bị chu đáo về 

trường quay, maket, trang trí khánh tiết, biển tên, người dẫn chương trình, công 

tác đón tiếp đại biểu. 

- Chủ trì làm giấy chứng nhận, biển ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình. 

- Tổ chức nội dung giao lưu: Lựa chọn các đối tượng tham gia giao lưu 

(doanh nhân tiêu biểu, hộ mới thoát nghèo, lãnh đạo xã hoặc huyện tiêu biểu) 

đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

xây dựng nội dung, kịch bản giao lưu chi tiết, thiết thực, ngắn gọn; chuẩn bị quà 

tặng cho hộ nghèo mới thoát nghèo năm 2020 và tặng hoa cho các đại biểu mời 

tham gia giao lưu. 

- Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong việc lên 

kịch bản, xây dựng phóng sự phát tại chương trình đảm bảo đặc sắc, hiệu quả. 

Thời lượng phóng sự từ 7 - 10’. 

- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” 

năm 2021 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3.2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Xây dựng phóng sự 

“Hiệu quả từ nguồn Quỹ vì người nghèo năm 2020” và kịch bản chi tiết tổ chức 

truyền hình trực tiếp chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2021. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau chương trình “Tết 

cho người nghèo” năm 2021 trên sóng phát thanh, truyền hình. 

3.3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức chương trình “Tết 

cho người nghèo” năm 2021 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi; trình UBND 

tỉnh cấp theo quy định.  

3.4. Giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công 

tác đảm bảo y tế cho các đại biểu tham dự chương trình “Tết cho người nghèo” 
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năm 2021; đặc biệt là công tác kiểm soát, dự phòng dịch Covid-19 (phối hợp với 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bố trí khẩu trang, đo thân nhiệt tại địa điểm tổ chức 

chương trình). 

3.5. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Lào Cai, hệ thống truyền thanh cơ sở... đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền trước, trong và sau khi tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” năm 

2021 nhằm thu hút, vận động đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà 

hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ chương trình. 

3.6. Công an tỉnh: Triệu tập 50 cán bộ chiến sỹ tham dự chương trình và 

đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình truyền hình trực tiếp tại trường quay. 

3.7. Tỉnh đoàn: Huy động 150 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình 

truyền hình trực tiếp “Tết cho người nghèo” tại trường quay. 

3.8. Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công và 

phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức chương trình “Tết cho 

người nghèo” năm 2021 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2021; 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận:   
- Thường trực UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Tổ chức (theo Quyết định     

số 4708/QĐ-UBND ngày 22/12/2020); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn; 

- Các sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền 

thông, Tài chính, Công an tỉnh; 

- UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng 

TTĐT tỉnh Lào Cai; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH3, VX3,4. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

                         

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-07T17:37:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Quốc Nghĩa<pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-01-07T21:06:53+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-01-07T21:06:59+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-01-07T21:07:33+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




