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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 02/HD-MTTQ-BTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

              An Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN  

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020                                               

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-MTTW-BTT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện công tác dân 

tộc năm 2020; Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh 2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 

Hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc năm 2020 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thị xã, thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Tham mưu những nhiệm vụ thiết thực, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều 

kiện của huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ 

Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gắn thực hiện nội dung Kết luận số 

01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong 

công tác dân tộc” góp phần thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành 

động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào 

dân tộc thiểu số để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động và đề xuất cấp thẩm 

quyền giải quyết; phối hợp đề xuất cơ chế, điều kiện thực hiện công tác dân tộc 

của Mặt trận trong năm 2020; phát hiện kịp thời và đề xuất cấp thẩm quyền biểu 

dương, động viên những điển hình trong công tác Dân tộc của Mặt trận. 

3. Đảm bảo tính phối hợp, thống nhất, thiết thực, hiệu quả giữa MTTQ và 

các tổ chức thành viên với các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện công tác 

dân tộc. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam theo 

05 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh năm 2020. 
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1.1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng 

cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong 

đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 

2019 – 2024; Tuyên truyền các ngày lễ trọng, kỷ niệm 90 ngày truyền thống của 

MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). 

Phát huy vai trò các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cá nhân 

tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trong việc lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân 

dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tổ chức thăm hỏi nhân các ngày lễ, hội truyền thống của đồng bào dân tộc 

thiểu số như: Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây, lễ Đôn Ta, lễ Dâng y 

của đồng bào Khmer; Mừng lễ tháng RaMaDan, RoYaHaji của đồng bào Chăm.  

Tổ chức chương trình lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp xúc, 

đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân trong đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

1.2. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh 

của đất nước. 

Căn cứ đặc điểm của từng huyện, thị xã, thành phố, Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành 

động với các thành viên của Mặt trận để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân 

tộc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây 

dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện các cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng 

suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Chương trình vận động giảm nghèo 

bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo” 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua với những 

việc làm thiết thực ở vùng dân tộc thiểu số do Mặt trận các cấp phát động. Tổ 

chức toạ đàm, hội nghị chuyên đề… nhằm phát huy vai trò người có uy tín đồng 

bào dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống tội 

phạm, xây dựng gia đình hạnh phúc… 
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1.3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; 

Chủ động giám sát và chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan, tổ chức có liên 

quan đến lĩnh vực công tác dân tộc tham mưu, rà soát, kiến nghị sau giám sát để 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách về dân tộc đã ban hành (nếu có). Tập 

trung phối hợp với Mặt trận tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan liên quan giám 

sát thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Tiêu chí lựa chọn, công nhận và chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số”. 

- Tổ chức các Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp những 

nội dung về vấn đề Dân tộc và công tác Dân tộc. 

1.4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. 

Phối hợp tham mưu, vận động, tuyên truyền các mô hình quần chúng tham 

gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số biên giới; Tập trung phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống tội 

phạm ma tuý, mua bán người, vượt biên giới trái phép ở các huyện biên giới. 

1.5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao 

hiệu quả hoạt động MTTQ VN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Tổ chức các hội nghị tập huấn cho cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số 

là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2019 

– 2024. 

Tổ chức kiện toàn Hội đồng tư vấn, thành lập Ban Tư vấn về Dân tộc – Tôn 

giáo nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tập trung hoạt động khảo sát, giám sát, phản biện 

xã hội về chính sách dân tộc, đề án phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, xoá đói 

giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số… 

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị biểu dương, các hoạt động tham 

quan khu di tích cách mạng, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò 

người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

2. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình phối hợp với Mặt trận, sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối 

hợp số 12/CtrPH-MTTQ-UBDT, ngày 08/9/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh.  

3. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Kết luật số 01/KL-

ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tich Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
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“Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công 

tác dân tộc”. 

Đề nghi ̣ Ban Thường trưc̣ Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ vào Hướng dẫn trên đây xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù 

hợp với đặc điểm, tình hình của từng huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đồng thời duy trì báo cáo tổng hợp  tình hình dân tộc , công tác dân tôc̣ của điạ 

phương hoặc khi có vấn đề dân tộc phức tạp nảy sinh kịp thời báo về Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua Ban Dân tộc - Tôn giáo (ĐT: 

02963.955 302, email: cvnak@angiang.gov.vn. Báo cáo nhanh, báo cáo hàng quý, 

báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp 

loại thi đua trong công tác dân tộc hàng năm đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thị xã, thành phố./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BTT.UBTWMTTQVN; 

- Ban công tác phía Nam; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN 11 huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT, Ban DT-TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trương Hoàng Trọng 
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