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NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ bảy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X,
nhiệm kỳ 2014 – 2019 tổ chức Hội nghị lần thứ bảy. Hội nghị do ông Nguyễn Mạnh
Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ
ban MTTQ Việt Nam thành phố và các vị Phó Chủ tịch chủ trì.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND
thành phố; các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Ủy
ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu
giúp việc Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan có chương
trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các
quận huyện; các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và thành phố đến dự và
đưa tin về Hội nghị.
Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trình
bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình
phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2016; nghe ý kiến phát biểu chỉ
đạo của bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông
Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự.
Hội nghị thống nhất quyết nghị:
1. Thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương
trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2016.
Hội nghị giao cho Ban Thường trực tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Thành ủy để cụ
thể hóa trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016; tiếp thu các ý kiến thảo
luận tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo báo cáo, sớm ban hành và tổ chức triển khai
trong hệ thống Mặt trận; đồng thời, tập hợp những ý kiến, kiến nghị đã nêu tại Hội
nghị để phản ánh với Đảng bộ, chính quyền thành phố và các cơ quan hữu quan xem
xét, giải quyết.
2. Thống nhất hiệp thương bầu bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường
vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 20162021.

3. Thống nhất hiệp thương bầu ông Võ Ngọc Đồng, Thành ủy viên, Giám đốc
Sở Nội vụ thành phố, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa; bà Nguyễn Thị Thu Hà,
Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; ông Lương Nguyễn Minh
Triết, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; ông Huỳnh Minh
Chức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; ông Đặng Công Thắng, Chủ tịch Hội
Nông dân thành phố tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X.
4. Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa X
nhiệm kỳ 2014-2019 kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy tinh thần yêu
nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực cùng Đảng bộ, Chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể thành phố quyết tâm thực
hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc
phòng, an ninh và trật tự - an toàn xã hội; thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao
chất lượng công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thực hiện tốt công
tác giám sát và phản biện xã hội, tập trung thực hiện Chương trình phối hợp “Vận
động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020”; đẩy mạnh công
tác đối ngoại nhân dân, nâng cao vị thế thành phố, góp phần tích cực thực hiện thắng
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố Đà Nẵng năm
2016.
Nghị quyết này đã được Hội nghị lần thứ bảy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2014- 2019 nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:
- BTT Ủy ban TWMTTQVN;
- Thường trực Thành ủy;
- HĐND, UBND thành phố;
- Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ TP;
- Lưu VT.

