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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

  

Số: 09/HD-MTTQ-BTT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   

An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2020 

 
HƯỚNG DẪN 

Công tác đối ngoại nhân dân  

và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-MTTW-BTT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn công tác 

đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020; 

Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hướng dẫn Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực 

hiện, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hơp̣ với các 

ngành chức năng và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền các nội dung: 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoaị của Đảng , Nhà nước về đối 

ngoại và thông tin đối ngoại; tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu 

của đất nước, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Chương trình hành đôṇg số 4 

(Đaị hôị IX Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ Nam) về tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rôṇg 

hoạt động đối ngoại nhân dân. 

- Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi n ội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 

10/4/2013 của Bộ Chính trị “về Hôị nhâp̣ quốc tế” ; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

06/7/2011 của Bộ Chính trị về đổi mới và nân g cao hiêụ quả công tác đối ngoaị 

nhân dân trong tình hình mới. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên 

truyền hoạt động đối ngoại nhân dân; ưu tiên đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên 

các kênh truyền thông báo, đài; cổng thông tin điện tử, bản tin của Mặt trận và các 

đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu trong 

tình hình mới. 

2. Thông qua viêc̣ triển khai Chương trình hơp̣ tác giữa Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ 

Nam với Măṭ trâṇ Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia , giữa Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang với Măṭ trâṇ Đoàn kết Phát triển Tổ quốc 

Campuchia tỉnh Kandal, tỉnh Takeo; các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối 
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hơp̣ với các tổ chức thành viên và Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp tuyên truyền 

chủ trương, đường lối đối ngoaị của Đảng , chính sách ngoaị giao của Nhà nước và 

các vấn đề liên quan về biên giới ; kết quả phân giới , cắm mốc biên giới hữu ng hị 

trên đất liền với Campuchia… cho người dân khu vực biên giới thường xuyên qua 

lại mua bán, kinh doanh tại tỉnh Kandal, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia).  

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố có chung đường biên 

giới với Campuchia phối hơp̣ với Măṭ trâṇ Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia 

các huyện tiếp giáp biên giới tuyên truyền , vâṇ đôṇg nhân dân Campuchia bảo vê ̣

các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đường biên, cột mốc; phối hơp̣ với các 

tổ chức chính tri ̣ - xã hội và các Đồn Biên phòng trên điạ bàn, tùy theo khả năng và 

điều kiện tổ chức các hoaṭ đôṇg giao lưu văn hóa, văn nghê,̣ thể thao giữa nhân dân 

hai bên biên giới ; tổ chức thăm hỏi khám chữa bêṇh , cấp thuốc , tăṇg quà hỗ trợ 

cho người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn , rủi ro trong cuộc sống ở các 

tuyến giáp biên giới ; phối hơp̣ cùng các ngành tổ chức các phiên chơ ̣đoàn kết để 

bán hàng có chất lượng cho bà con hai bên biên giới với  giá ưu đãi; hỗ trơ ̣chuyển 

giao công nghê ,̣ hướng dâñ kỹ thuâṭ cho phía baṇ trong liñh vưc̣ chăn nuôi , trồng 

trọt để nâng cao năng suất , giúp giảm nghèo , phát triển kinh tế bền vững khu vực 

biên giới giữa các điạ phương của ba tỉnh An Giang (Viêṭ Nam) và tỉnh Kandal , 

tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia). 

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện , thành phố không có đường biên 

giới với Campuchia tích cưc̣ tuyên truyền chủ trương , đường lối đối ngoaị của 

Đảng, Nhà nước, tuyên truyền về hoaṭ đôṇg đối ngoaị của MTTQ cấp Trung ương 

và cấp tỉnh; vâṇ đôṇg các nguồn lưc̣ hỗ trơ ̣cho Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam các huyện 

biên giới để thực hiện công tác đối ngoại nhân dân với các huyện, xã của hai tỉnh bạn 

Kandal, Takeo nhằm tăng cường mối quan hê ̣mâṭ thiết giữa Viêṭ Nam và Campuchia. 

3. Ban Thường trưc̣ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên 

tăng cường phối hơp̣ trong công tác đối ngoaị nhân dân:  

- Trao đổi kinh nghiêṃ, thông tin hai chiều về h oạt động đối ngoại nhân dân; 

phối hơp̣ trong  hoạt động tổ chức các đoàn  ra, đón tiếp các đoàn vào ; tăng cường 

tiếp xúc với các cơ quan đaị diêṇ của nước ngoài , các tổ chức quốc tế , tổ chức phi 

Chính phủ tại địa phương, qua đó, huy động nguồn lực, vâṇ đôṇg viêṇ trơ ̣phi Chính 

phủ nhằm thực hiện các mục tiêu giảm nghèo , phát triển kinh tế, cải thiện cơ sở hạ 

tầng, đăc̣ biêṭ taị các điạ phương đang còn găp̣ nhiều khó k hăn như vùng có đông 

đồng bào dân tôc̣ thiểu số. 

- Phối hơp̣ trong viêc̣ tổ chức các hoaṭ đôṇg đoàn kết hữu nghi ̣ với tỉnh 

Kandal, tỉnh Takeo và các huyện giáp biên như: Tổ chức đoàn sang thăm, chúc 

mừng nhân ngày Quốc khánh, ngày truyền thống ngành, Tết cổ truyền dân tộc…  

4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hôị nghi ̣ họp mặt 

giữa MTTQ Viêṭ Nam tỉnh An Giang với Măṭ trâṇ Đoàn kết Phát triển Tổ quốc 



3 

 

Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo , nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

MTTQ Việt Nam (có kế hoạch riêng). 

- Ký Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tố chức thăm, tặng quà, khám bệnh cho nhân 

dân tỉnh KompongSpeu - Vương quốc Campuchia năm 2020 (có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức các đ oàn thăm hỏi, tăṇg quà; đồng thời, vận động nguồn lực để hỗ 

trợ cất nhà cho người dân khó khăn ở các tỉnh thuôc̣ Vương quốc Campuchia theo 

nội dung Bản ký kết ghi nhớ giữa MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận 

Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal, tỉnh Takeo năm 2020 (từng 

đơṭ sẽ có kế hoac̣h cụ thể ). 

II. CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIÊṬ NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

1. Chủ động p hối hơp̣ chăṭ che ̃ với các  tổ chức thành viên các cấp t iếp tục 

triển khai thưc̣ hiêṇ Chương trình hành đôṇg tăng cường  tuyên truyền , vâṇ đôṇg, 

tâp̣ hơp̣, đoàn kết người Viêṭ Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Số: 30/CTr-

MTTW-BTT ngày 7/10/2012) gắn với sơ kết Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bô ̣Chính tri ̣ 

khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước n goài trong tình hình mới và 

các nội dung trong Chương trình số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 07/10/2012 về tăng 

cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới. 

2. Phối hơp̣ với các tổ chức thành viên cùng cấp , thân nhân người Viêṭ Nam ở 

nước ngoài nắm b ắt tâm tư , nguyêṇ voṇg của k iều bào; tổng hơp̣ và đề xuất kiến 

nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung , sửa đổi chính sách , pháp luật nhằm đáp ứng 

tâm tư, nguyêṇ voṇg chính đáng của kiều bào ở nước ngoài . Vâṇ đôṇg người Viêṭ 

Nam ở nước ngoài tuân thủ pháp luâṭ nước sở tại, tôn troṇg phong tuc̣ tâp̣ quán, giá 

trị văn hóa, đaọ đức của mỗi nước ; góp phần xây dựng, củng cố và phát triển quan 

hê ̣hữu nghi ̣ nhân dân với nước sở taị. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt đôṇg chống phá 

của các thế lưc̣ thù đic̣h nhằm xuyên tac̣ chia re ̃khối đaị đoàn kết toàn dân tộc, phá 

hoại mối quan hệ hữu nghị, hơp̣ tác giữa nhân dân Viêṭ Nam với nhân dân các nước. 

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ 

chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 

công tác với người Viêt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. 

4. Chủ đôṇg phối hơp̣ với chính quyền , các cơ quan , ban, ngành cùng cấp 

triển khai các hoaṭ đôṇg liên quan tới người Viêṭ Nam ở nước ngoài ở điạ phương ; 

tổ chức các chương trình găp̣ gỡ , giao lưu và các hoaṭ đôṇg thiết thưc̣ khác nhân 

dịp kiều bào về quê hương đón Tết và dư ̣các sư ̣kiêṇ quan tro ̣ ng của điạ phương , 

đất nước ; Vâṇ đôṇg kiều bào hưởng ứng các phong trào , các Cuôc̣ vâṇ đôṇg do 

Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ Nam chủ trì và phát đôṇg; thông tin và vâṇ đôṇg kiều bào về 
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quê hương đầu tư các dư ̣án phát triển kinh tế -xã hội, môi trường, tham gia an sinh 

xã hội, giúp các hộ nghèo ổn điṇh cuôc̣ sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Trên đây là hướng dâñ thực hiện công tác đối ngoaị nhân dân và cô ng tác đối 

với người Viêṭ N am ở nư ớc ngoài năm 2020. Đề nghi ̣ Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Viêṭ Nam các huyêṇ , thị xã, thành phố quan tâm triển khai thưc̣ hiêṇ . Định 

kỳ hàng tháng , quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh g ửi 

về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (gửi Ban Tuyên giáo 01 bản để 

tổng hợp chung). Email: ttaloan@angiang.gov.vn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBTWMTTQVN; 

- Ban Đối ngoại và Kiều bào 

  UBTWMTTQVN; 

- Đ/c Phùng Khánh Tài, 

  PCT UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Ngoại vụ; 

- BTT.UBMTTQ tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN các H, TX, TP; 

- Lưu: VT, Ban TG.  

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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