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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân 

tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải 

tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh  

năm 2020 (đợt 2) 

 

Ngày 6/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban 

hành hành Kế hoạch số 55/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức Hội nghị triển 

khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố 

giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng 

đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Sau đây gọi tắt Đề án 01). Theo đó, 

Hội nghị sẽ được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 29/7/2020 tại Hội trường Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tạm dừng việc tổ 

chức Hội nghị. 

Đến nay, tình hình dịch Covid tạm thời được kiểm soát, các hoạt động 

trên địa bàn tỉnh được trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án 01. 

Thời gian: bắt đầu từ 7h30, ngày 29/9/2020, tại Hội trường Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh. 

Nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin đến các 

đại biểu được mời dự Hội nghị được biết. Các nội dung khác thực hiện theo 

Kế hoạch số 55/KH-MTTQ-BTT ngày 6/7/2020. 

Lưu ý: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện lập danh 

sách đại biểu và cử Trưởng đoàn tham dự Hội nghị, đăng ký đại biểu có nhu 

cầu về trước ngày Hội nghị gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (qua Ban Phong trào) chậm nhất ngày 25/9/2020 để tổng hợp. Đồng thời 

gửi qua địa chỉ mail: dhchuong-ubmttqvn@quangngai.gov.vn. 

Nơi nhận: 
- Theo Kế hoạch số 55/KH-MTTQ-BTT;   

- Công an tỉnh;  

- Sở LĐ-TB và XH tỉnh;                                                                                

- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;                                              

- VP UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban PT.  

                                                                                      

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Đức Thọ 
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