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I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DÂN TỘC VIỆT NAM, TÌNH HÌNH
DÂN TỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em. Theo số liệu Tổng cục
Thống kê ngày 01 tháng 4 năm 2019, người kinh chiếm 85,3% dân
số, 53 dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số.

Các dân tộc việt nam có truyền thống đoàn kết, cùng chung vận
mệnh lịch sử, từ lâu đời đã sớm có ý thức gắn bó với nhau trong
chinh phục thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước.
Sự đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc đã tạo lên một quốc gia dân
tộc bền vững, thống nhất.
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NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG,CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DÂN TỘC_______ I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DÂN TỘC VIỆT NAM, TÌNH HÌNH DÂN TỘC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em. Theo số liệu Tổng cục Thống kê ngày 01 tháng 4 năm 2019, người Kinh chiếm 85,3% dân số, 53 dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số. 	Các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết, cùng chung vận mệnh lịch sử, từ lâu đời đã sớm có ý thức gắn bó với nhau trong chinh phục thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước. Sự đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc đã tạo lên một quốc gia dân tộc bền vững, thống nhất. 	Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố và phát triển. Các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở miền núi, với địa bàn rộng lớn chiếm 3/4 diện tích cả nước, bao gồm khu vực biên giới, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và môi trường sinh thái. Các dân tộc thiểu số ở nước ta có số lượng dân cư không đều, sống xen kẽ, không có dân tộc nào ở vùng lãnh thổ riêng, tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc tăng cường hiểu biết, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Các dân tộc thiểu số có trình độ dân trí, trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đều nhau (do rất nhiều nguyên nhân khác nhau), có sắc thái văn hóa phong phú và đa dạng, nhưng thống nhất trong bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.



Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích 2.095,1 km2 với 21 quận, huyện và thành phố Thủ
Đức, với 312 phường, xã, thị trấn; dân số 8.993.082 người; có 54 dân tộc, trong đó, có 53 dân tộc
thiểu số với 468.117 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn thành phố; sinh sống đan xen với đồng
bào kinh; có 18 quận, huyện, thành phố Thủ Đức có số nhân khẩu trên 5.000 người dân tộc thiểu
số; trong đó, có 03 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa với 382.825
người (chiếm 81,78% trong tổng số dân tộc thiểu số), dân tộc Khmer 50.422 người (10,77%) và
dân tộc Chăm 10.499 người (2,24%).

Người Hoa
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	Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích 2.095,1 km2 với 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức, với  312 phường, xã, thị trấn; dân số 8.993.082 người; có 54 dân tộc, trong đó, có 53 dân tộc thiểu số với 468.117 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn thành phố; sinh sống đan xen với đồng bào Kinh; có 18 quận, huyện, Thành phố Thủ Đức có số nhân khẩu trên 5.000 người dân tộc thiểu số; trong đó, có 03 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa với 382.825 người (chiếm 81,78% trong tổng số dân tộc thiểu số), dân tộc Khmer 50.422 người (10,77%) và dân tộc Chăm 10.499 người (2,24%)._______Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8,10, 11, 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.	Đồng bào Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 nhóm ngôn ngữ chính: Quảng Đông (nói tiếng Quảng, chiếm khoảng 50%), Triều Châu (nói tiếng Triều Châu, chiếm khoảng 30%) Khách Gia (nói tiếng Hẹ, chiếm khoảng 5%), còn lại là nhóm ngôn ngữ Phúc Kiến và nhóm ngôn ngữ Hải Nam. Đồng bào Hoa sinh sống hầu hết ở các quận, huyện nhưng tập trung chủ yếu ở các quận khu vực Chợ Lớn (Quận 11: 76.017 người, Quận 6: 57.538 người, Quận 5: 46.669 người, Quận 8: 33.668 người). Những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa nhanh ở các khu vực quận ven nên số người Hoa ở các quận nội thành có xu hướng giảm và tăng dần ở các quận ven (quận Bình Tân: 48.697 người, quận Tân Phú: 27.166 người…). Đồng bào dân tộc Hoa có đời sống kinh tế ổn định, có điều kiện phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế Thành phố. 	Đồng bào Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang), một số ít từ 2 tỉnh miền Đông Nam bộ (Tây Ninh và Bình Dương) đến Thành phố để mưu sinh. Đồng bào Khmer ở Thành phố sống phân tán trên địa bàn các quận, huyện, một số ít tập trung gần các cơ sở thờ tự của đồng bào Khmer như: Chùa Chăntarăngsay, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3; chùa Pôthivong, Phường 10, quận Tân Bình. Số lượng đồng bào Khmer tại các quận ven và huyện tăng nhanh những năm gần đây do dịch chuyển nơi cư trú nhằm mưu sinh: huyện Bình Chánh: 12.069 người, quận Bình Tân: 8.436 người, huyện Củ Chi: 7.231 người. 	Đồng bào Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết theo đạo Hồi Islam có xuất xứ từ Châu Đốc (An Giang), sống rải rác ở các quận, huyện, tập trung đông nhất ở Quận 8, quận Phú Nhuận, Quận 1, Quận 6, quận Bình Thạnh, đa số đồng bào Chăm sống tập trung gần các Thánh đường Hồi giáo. Đồng bào Chăm có tính cộng đồng cao thể hiện rõ nét trong đời sống văn hóa, trong ma chay, cưới hỏi và trong sinh hoạt tôn giáo. Ngoài ra, còn có khoảng trên dưới 500 đồng bào Chăm từ các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận đa số là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan văn hóa - nghệ thuật... và số sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố, số đồng bào Chăm này là tín đồ đạo Bà-la-môn và Bà-ni nên có những sinh hoạt văn hóa - xã hội, tín ngưỡng - tôn giáo có phần khác với đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam tại Thành phố.	Do nhu cầu kinh tế, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố có xu hướng gia tăng và dịch chuyển, đồng bào Chăm phần lớn tăng trong nước theo dân số cơ học, đồng bào Khmer tăng cao do có yếu tố nhập cảnh từ Campuchia, đồng bào Hoa có xu hướng giảm do họ di cư đến các khu đô thị hóa xung quanh thành phố, số ít ra nước ngoài sinh sống, tỷ lệ sinh giảm, một bộ phận tự khai là dân tộc Kinh và đặc biệt là hiện nay một bộ phận kết hôn với đồng bào Kinh, khi sinh con ra cũng lấy dân tộc Kinh. Tại các quận ven và huyện ngoại thành có một bộ phận nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số đến từ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các tỉnh khác, đa số cư trú thiếu ổn định vì thuê nhà để ở, chủ yếu là lao động phổ thông; trong đó, đồng bào Khmer và Chăm đa số tạm trú lâu năm từ các tỉnh miền Tây đến làm ăn sinh sống ở Thành phố, đa phần trình độ văn hóa thấp, hiểu biết pháp luật còn ít. Nhiều con em theo cha mẹ lên Thành phố thiếu sự chăm sóc, quản lý của gia đình, đa số các em theo học các lớp tình thương, tiếng dân tộc tại cộng đồng, các cơ sở tôn giáo._________Tổng điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2015 với 11.807  người (thường trú), đến nay là 50.422 người (thường trú và tạm trú).Tổng điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2015 với 418.167  người, đến nay là 382.825 người.



Tình hình tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố
tương đối ổn định, an tâm lao động và sinh hoạt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng, từng bước hòa nhập vào xu hướng chung của thành phố.

Người Khmer 
Sóc Trăng

Người Chăm An Giang Người Chăm Ninh
Thuận, Bình Thuận
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	Tình hình tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố tương đối ổn định, an tâm lao động và sinh hoạt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từng bước hòa nhập vào xu hướng chung của thành phố. 	Đồng bào dân tộc thiểu số có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng hòa bình luôn góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.



II. ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DÂN TỘC

Đảng và Nhà nước ta xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ
bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ
thống chính trị. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh: “đồng bào kinh hay thổ, mường
hay mán, gia rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác,
đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau,
sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…”. Người từng nhắc nhở: “phải
tăng cường đoàn kết dân tộc.
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II. ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DÂN TỘC	Đảng và Nhà nước ta xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…”. Người từng nhắc nhở: “Phải tăng cường đoàn kết dân tộc. 	Đây là một công tác rất quan trọng, có nội dung mới và rộng hơn. Các dân tộc miền núi đoàn kết chặt chẽ, các dân tộc thiểu số đoàn kết với dân tộc đa số…; phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ miền núi. Cố nhiên, cán bộ người Kinh phải giúp đỡ anh em cán bộ địa phương tiến bộ, nhưng phải làm sao cho cán bộ địa phương tiến bộ, để anh em tự quản lý lấy công việc ở địa phương chứ không phải là bao biện làm thay…”. 



Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến vấn đề
dân tộc và công tác dân tộc. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12
tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) xác
định những quan điểm cơ bản về công tác dân tộc, đề ra mục tiêu,
những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách, một số giải pháp chủ yếu về
công tác dân tộc. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Bộ Chính trị ban
hành Kết luận số 65-KL/TW về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về
công tác dân tộc trong tình hình mới”.
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	Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) xác định những quan điểm cơ bản về công tác dân tộc, đề ra mục tiêu, những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách, một số giải pháp chủ yếu về công tác dân tộc. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới”.



Thể chế hóa đường lối của đảng, tính đến tháng 7 năm 2019, Quốc
hội đã ban hành 108 luật, hơn 30 nghị quyết có nội dung chính sách liên
quan đến lĩnh vực dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn,
bao quát các lĩnh vực dân sự, chính trị; quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật
tự, an toàn xã hội; kinh tế, lao động và việc làm; văn hóa, thông tin; giáo
dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí; y tế, chăm sóc
sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường; công tác cán bộ, xây dựng hệ thống
chính trị. Hệ thống chính sách dân tộc do Chính phủ và các bộ, ngành xây
dựng có 118 văn bản, trong đó, có 54 đề án, chính sách dân tộc trực tiếp hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
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	Thể chế hóa đường lối của Đảng, tính đến tháng 7 năm 2019, Quốc hội đã ban hành 108 luật, hơn 30 nghị quyết có nội dung chính sách liên quan đến lĩnh vực dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, bao quát các lĩnh vực dân sự, chính trị; quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kinh tế, lao động và việc làm; văn hóa, thông tin; giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường; công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị. Hệ thống chính sách dân tộc do Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng có 118 văn bản, trong đó, có 54 đề án, chính sách dân tộc trực tiếp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.	Những năm đổi mới, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc đã được thực hiện đầy đủ trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Kinh tế vùng dân tộc và miền núi có bước phát triển đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao (trung bình 8% năm). Nền kinh tế nhiều thành phần bước đầu hình thành và phát triển, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây trồng, sản xuất với số lượng hàng hóa lớn. Kết cấu hạ tầng vùng dân tộc và miền núi đã được cải thiện rõ rệt, góp phần đắc lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả to lớn. Đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện đáng kể. Các lĩnh vực xã hội đạt được những kết quả quan trọng: Mặt bằng dân trí được nâng cao. Vùng dân tộc và miền núi đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được hình thành và phát triển từ Trung ương đến các huyện vùng dân tộc và miền núi; đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc được nâng cao một bước, văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số được tôn trọng, bảo tồn và phát huy. Hệ thống phát thanh, truyền hình ở vùng dân tộc và miền núi không ngừng phát triển; các loại dịch bệnh cơ bản được ngăn chặn. Việc khám chữa bệnh cho người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được quan tâm với nhiều chính sách ưu tiên. Hệ thống chính trị vùng dân tộc và miền núi được tăng cường và củng cố, nhất là ở cấp cơ sở. Công tác phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc được chú trọng. Tình hình chính trị, trật tự xã hội ở vùng dân tộc và miền núi cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 



Hoạt động kinh tế của đồng bào dân tộc
thiểu số thành phố hồ chí minh, trong thời gian
qua đã có những đóng góp quan trọng vào quá
trình phát triển kinh tế của thành phố (chủ yếu
là đồng bào Hoa): góp phần giải quyết việc
làm cho hơn 12% lao động của thành phố.
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Presentation Notes
	Hoạt động kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của Thành phố (chủ yếu là đồng bào Hoa): góp phần giải quyết việc làm cho hơn 12% lao động của Thành phố.	Đa số người dân tộc thiểu số nắm bắt nhanh thời cơ hội nhập, tích cực phát huy mọi nguồn lực, vốn, tay nghề phát triển sản xuất, kinh doanh trên tất cả lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,… đến nay, đã có 16.896 doanh nghiệp của người dân tộc thiểu số đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, chiếm khoảng 5% tổng số doanh nghiệp toàn thành phố; trong đó, doanh nghiệp người Hoa với 16.244 doanh nghiệp, 305 doanh nghiệp người Khmer. Hoạt động của các doanh nghiệp của người dân tộc thiểu số với tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng nên tạo lợi thế đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nhiều doanh nghiệp tạo dựng được thương hiệu, sản phẩm uy tín trên thị trường. 	Riêng cộng đồng người Chăm chủ yếu là các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ như: đính cườm áo dài và khăn đội đầu truyền thống, may áo dài truyền thống người Chăm; các cơ sở chế biến thực phẩm, làm bánh gia truyền như: bánh xếp nhân cà ri, bánh Tala, bánh sữa nướng, bánh Donut… Các cơ sở sản xuất của người Chăm có quy mô nhỏ, sản phẩm hàng hóa được tạo ra phần lớn cung cấp cho cộng đồng tại chỗ, chưa mở rộng tiêu thụ ra các khu vực khác vì thế thu nhập không ổn định; các cơ sở nghề truyền thống thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu, năng lực trình độ tổ chức quản lý còn bất cập; việc truyền nghề có thực hiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, có khả năng sẽ bị mai một nghề truyền thống.____________________Trong đó có 809 công ty, doanh nghiệp người Hoa liên doanh với doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan.Quận 5: Dây cáp điện Tân Cường Thành; nhựa Đại Đồng Tiến, Tân Lập Thành, Trung tâm thương mại An Đông Plaza, siêu thị điện máy Gia Thành, Chợ Lớn; nhà hàng Ái Huê, Thiên Hồng, Đồng Khánh…   Quận 6: Công ty nhựa Hiệp Thành, Chấn Thuận Thành, Vĩnh Thái Thành; giày da Biti's, hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, may thêu Thuận Phương,…    Quận 11: siêu thị Citimart Parkson; trung tâm thương mại Parkson - Flemington, doanh nghiệp tư nhân bánh kẹo Á Châu…



Tuy nhiên, vùng dân tộc ở nước ta hiện nay còn có
những khó khăn, thách thức cơ bản như sau: đa số vùng
nông thôn, nơi các dân tộc thiểu số sinh sống tập trung
chưa được quy hoạch, xa các trung tâm huyện, tỉnh.
Các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là
những tỉnh trong nhóm nghèo và nghèo nhất cả nước,
xa các trung tâm động lực phát triển các khu vực;
tài nguyên môi trường vùng miền núi biến đổi mạnh,
nhanh.
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	Tuy nhiên, vùng dân tộc ở nước ta hiện nay còn có những khó khăn, thách thức cơ bản như sau: Đa số vùng nông thôn, nơi các dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chưa được quy hoạch, xa các trung tâm huyện, tỉnh. Các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là những tỉnh trong nhóm nghèo và nghèo nhất cả nước, xa các trung tâm động lực phát triển các khu vực; tài nguyên môi trường vùng miền núi biến đổi mạnh, nhanh. 	Rừng tự nhiên bị tàn phá ngày càng nghiêm trọng, tính đa dạng sinh học của nhiều vùng rừng quý nhất của nước ta đang mất dần; nguồn nước mặt và nước ngầm có dấu hiệu đang cạn kiệt dần, nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm nặng. Tài nguyên khoáng sản ở nhiều nơi bị khai thác bừa bãi. Còn nhiều vùng kinh tế chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm. Tập quán sản xuất, công cụ thô sơ, lạc hậu, năng suất lao động rất thấp. Chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế. Nguồn nhân lực lao động qua đào tạo trong các dân tộc thiểu số rất thấp, chỉ khoảng 5% đến dưới 10%, cá biệt có nhóm chỉ 1-2%. Bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một dần. Những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở một số vùng sâu, vùng xa. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế mặc dù được cải thiện nhưng chất lượng còn thấp. Chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần của một số dân cư trong cộng đồng và những làng, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao rất thấp so với các chỉ số phát triển trung bình của các địa phương ở từng tiêu chí. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, diện tích đất ở, đất sản xuất, đất phục vụ cho cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi đã và đang bị thu hẹp dần cả về tương đối và tuyệt đối. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các ngành, các cấp còn rất hạn chế, nhất là ở cấp Trung ương, các ngành quản lý kinh tế, cán bộ giữ vị trí quản lý từ cấp vụ trở lên. Trong khi cấp cơ sở ở nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế về văn hóa, về tri thức, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, về năng lực, kỹ năng thực thi nhiệm vụ. Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở các vùng dân tộc thiểu số diễn biến rất đa dạng và có không ít nơi không bình thường; có nơi tôn giáo đã và đang bị kẻ xấu lợi dụng để tập hợp lực lượng, kích động phá hoại đoàn kết dân tộc, chống Đảng, chống chế độ, đòi ly khai… Các tổ chức phản động trong và ngoài nước tìm mọi cách lợi dụng những khó khăn phức tạp trong vùng dân tộc thiểu số để kích động, tập hợp lực lượng gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự xã hội...



Riêng thành phố Hồ Chí Minh,
trong thời gian qua có một số tình
hình đáng chú ý sau:
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	Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua có một số tình hình đáng chú ý sau:	- Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tiếp tục tăng cường tác động, gây ảnh hưởng đối với người Hoa tại thành phố; tổ chức nhiều chương trình hoạt động giao lưu, gặp mặt người Hoa (tổ chức hội chợ, hội thảo, kêu gọi đầu tư...). Kiều vụ Trung Quốc tiếp tục xác định Hoa kiều là nhân tố quan trọng để triển khai các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam; duy trì, củng cố mối quan hệ mật thiết với các Hội quán người Hoa tại thành phố; tăng cường tác động vào cộng đồng người Hoa, nhất là số có tiềm lực kinh tế, đứng đầu các Hội quán người Hoa với ý đồ thành lập các Tổng hội người Hoa trên một số lĩnh vực (Tổng Hội Hoa thương Việt Nam, Tổng Hội các dòng họ Việt Nam...) nhằm tranh giành, chi phối, lèo lái các tổ chức này theo ý đồ của Trung Quốc.	- Mối quan hệ giữa người Chăm theo đạo Hồi tại thành phố Hồ Chí Minh (Chăm Islam) với người Chăm theo đạo Hồi ở nước ngoài, các tổ chức của Hồi giáo ngày càng phát triển. Một bộ phận thanh niên Chăm Islam có điều kiện du học tại các nước Hồi giáo ở Đông Nam Á hoặc khu vực Trung Đông (theo diện tài trợ hoặc tự túc) ít nhiều đều bị tác động, ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồi giáo của nước sở tại. Riêng người Chăm Bà ni, Bà la môn (gốc Ninh Thuận, Bình Thuận) đa phần là trí thức, người có uy tín, có quan điểm, tư tưởng tích cực, tiến bộ; tuy nhiên, do có lòng tự hào dân tộc cao, có tình cảm cộng đồng sâu sắc, có mối quan hệ đồng tộc, đồng tôn gắn bó chặt chẽ thường xuyên với cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận và số trí thức Chăm ở bên ngoài nên một số bị tác động, ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi từ những vấn đề phức tạp xảy ra trong cộng đồng người Chăm.	- Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc Khmer để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo; xuyên tạc lịch sử vùng đất Khmer Nam bộ để kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong cộng đồng người Khmer ở trong nước.



Những hạn chế và nguyên nhân
tại thành phố Hồ Chí Minh
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	Những Hạn chế và nguyên nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh	Một số cấp ủy chưa xuyên suốt và sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chính sách dân tộc, nội dung chỉ đạo có lúc có nơi chưa sát hợp tình hình, đặc điểm của đồng bào dân tộc đang sinh sống tại địa phương; một số cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước, Dân vận, Mặt trận, đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác dân tộc chưa sâu, chưa kịp thời do chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa chiến lược, tầm quan trọng của công tác dân tộc, chưa xem trọng và vận dụng nội dung và kỹ năng công tác dân vận trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc. 	Các ngành, các cấp triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn thành phố chưa có sự đồng bộ; quản lý một số mảng kinh tế, văn hóa, giáo dục… đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa chặc chẽ do chưa có sự gắn kết của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, các ngành.	Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tại cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, dẫn đến việc nghiên cứu các văn bản quy định liên quan chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số còn hạn chế, đôi lúc chưa kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo cán bộ người dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc chưa được đầu tư căn bản, chuyên sâu; thiếu quy hoạch tổng thể, không có cơ chế luân chuyển; chưa có ưu đãi về chế độ, chính sách. Sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên biết tiếng dân tộc đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Một số sở, ngành chưa quan tâm việc phân công cán bộ lãnh đạo, bố trí chuyên viên chuyên trách về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc có liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành.	Thành phố chưa có những nghiên cứu khoa học, giải pháp lâu dài trong việc phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế, văn hóa của đồng bào người Hoa; chính sách dân tộc trong lĩnh vực hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số chưa được chú trọng đúng mức; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số so với tỷ lệ chung còn cao; chưa có chủ trương biện pháp thực hiện việc nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, đặc biệt là văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc ở Thành phố Hồ Chí Minh; việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc chưa quan tâm đúng mức. 



Thành phố Hồ Chí Minh chưa được
Trung ương công nhận là “vùng dân tộc
thiểu số” nên hạn chế một số chính sách đối
với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tiễn cho thấy, việc thể chế hóa chủ
trương, quan điểm của Đảng về công tác
dân tộc đã được quan tâm nhưng còn có
những bất cập.
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Presentation Notes
	Tổng kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, dưới góc độ đánh giá vấn đề cán bộ trong công tác xây dựng, ban hành, phổ biến và thực thi luật, chính sách về công tác dân tộc,nhận thấy: Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở một số địa phương chưa đáp yêu cầu; chưa có chế độ, chính sách phù hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đối với từng vùng miền, địa phương… Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chiến lược công tác dân tộc; củng cố, kiện toàn cả về chất lượng và số lượng đội ngũ làm công tác dân tộc ở các cấp, nhất là cán bộ người dân tộc; đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân tộc. 



Tổng kết thực hiện nghị định số
05/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính
phủ về công tác dân tộc, dưới góc
độ đánh giá vấn đề cán bộ trong công tác
xây dựng, ban hành, phổ biến và thực thi
luật, chính sách về công tác dân tộc.
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Presentation Notes
	Tổng kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, dưới góc độ đánh giá vấn đề cán bộ trong công tác xây dựng, ban hành, phổ biến và thực thi luật, chính sách về công tác dân tộc,	nhận thấy: Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở một số địa phương chưa đáp yêu cầu; chưa có chế độ, chính sách phù hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đối với từng vùng miền, địa phương… Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chiến lược công tác dân tộc; củng cố, kiện toàn cả về chất lượng và số lượng đội ngũ làm công tác dân tộc ở các cấp, nhất là cán bộ người dân tộc; đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân tộc. 



Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30 tháng
10 năm 2019 của Bộ Chính trị về “tiếp
tục thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong
tình hình mới”
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	Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới” 	xác định một số yêu cầu, trong đó có nội dung: “Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng dân tộc niềm núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số”; “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, lồng ghép, tích hợp các chính sách hiện hành để hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030… Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc. Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”...



Nghị quyết số 88/2019/QH14 do
Quốc hội khóa XIV (kỳ họp thứ 8)
ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2019,
phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
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	Nghị quyết số 88/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV (Kỳ họp thứ 8) ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2019, phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.	đề ra mục tiêu tổng quát: “Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước”. Đồng thời, yêu cầu về tổ chức triển khai thực hiện, trong đó có nội dung: “Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án”... 



III. DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Tác động của tình hình quốc tế
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của khu

vực và cả nước, quy tụ nhiều doanh nghiệp có chỉ số thâm
dụng lao động cao. Do đó, ngày càng thu hút đông lực
lượng lao động từ các tỉnh về thành phố (trong đó có dân
tộc thiểu số) và người nước ngoài.
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III. DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI	1. Tác động của tình hình quốc tế 		Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của khu vực và cả nước, quy tụ nhiều doanh nghiệp có chỉ số thâm dụng lao động cao. Do đó, ngày càng thu hút đông lực lượng lao động từ các tỉnh về thành phố (trong đó có dân tộc thiểu số) và người nước ngoài; 	là địa bàn trọng điểm nhạy cảm về chính trị có tầm ảnh hưởng cả nước và quốc tế, các thế lực thù địch dễ lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Một bộ phận thiểu số trong cộng đồng các dân tộc chuyển cư ra nước ngoài trong nhiều thời điểm, với nhiều lý do, cư trú ở nhiều nước (Mỹ, Pháp, Canada, Australia,...) đã hình thành một số nhóm nghiên cứu văn hoá, xã hội, khoa học... có mối quan hệ, đồng thời có ảnh hưởng nhất định với thân nhân đang cư trú tại Thành phố.	Các dân tộc Hoa, Chăm và Khmer Thành phố có mối quan hệ đa dạng với các tộc người ở khu vực Đông Nam Á. Người Hoa có mối quan hệ về kinh tế, văn hóa - xã hội với người Hoa ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong và một số quốc gia khác. Người Khmer Thành phố và người Khmer Campuchia, có đặc điểm giống nhau về kinh tế, văn hoá - xã hội, cùng tôn sùng đạo Phật theo phái Nam tông Khmer. Các tổ chức Hồi giáo bên ngoài có xu hướng tăng cường quan hệ với cộng đồng Chăm Islam Việt Nam.	Những hoạt động phức tạp của Trung Quốc trên biển Đông tiếp tục tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng kích động tư tưởng “bài Trung Quốc” của số đối tượng chống đối chính trị trong nước sẽ tác động, ảnh hưởng xấu đến người Hoa tại Thành phố. Các tổ chức, đảng phái chính trị theo xu hướng cực đoan tại Campuchia tiếp tục xuyên tạc lịch sử vùng đất Khmer Nam Bộ, kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong cộng đồng người Khmer. Phong trào Hồi giáo cực đoan đang phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á cũng là vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm hiện nay.	Đặc điểm trên đang trở thành điều kiện tác động để đồng bào các dân tộc ở thành phố phát triển quan hệ, giao lưu với bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, từ đó, vừa khẳng định vị trí của mình, vừa hòa nhập vào xu thế chung. Song song đó, các thế lực thù địch cũng khai thác, lợi dụng quan hệ đó để kích động tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, lợi dụng vấn đề nhân quyền, vấn đề dân tộc nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.



2. Tác động của tình hình trong nước

Đồng bào dân tộc thiểu số thành phố, nhất là trong
dân tộc Hoa, Chăm, Khmer có mối quan hệ rộng rãi
trong và ngoài nước thông qua các mối quan hệ thân
nhân và các hội họ, tạo ra sự ảnh hưởng đa chiều mang
tính chính thức và không chính thức.
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	2. Tác động của tình hình trong nước	Đồng bào dân tộc thiểu số thành phố, nhất là trong dân tộc Hoa, Chăm, Khmer có mối quan hệ rộng rãi trong và ngoài nước thông qua các mối quan hệ thân nhân và các hội họ, tạo ra sự ảnh hưởng đa chiều mang tính chính thức và không chính thức. 	Trong sinh hoạt cộng đồng còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn do thiếu đoàn kết, quan hệ lợi ích kinh tế chưa tuân thủ điều lệ, quy chế làm việc của Hội quán, đền thờ họ... Người có uy tín trong dân tộc thiểu số luôn là mục tiêu lôi kéo, tấn công của địch và phần tử xấu, do vậy làm tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín còn có ý nghĩa phòng ngừa tích cực.	Sự phân tầng xã hội ngày càng lớn, phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ; đồng bào dân tộc thiểu số đa số có mức sống thấp, điều này có thể dẫn đến tình trạng bất bình đẳng xã hội so với đồng bào Kinh. 	Đồng bào Chăm gắn với Hồi giáo, đồng bào Khmer gắn với Phật giáo Nam tông Khmer. Các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan trong tôn giáo tìm mọi cách để lợi dụng tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số để xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước; triệt để khai thác những sơ hở của chúng ta trong việc giải quyết các vấn đề tôn giáo, dân tộc.	Các Hiệp hội Doanh nghiệp mang tên địa phương của Trung Quốc không được công nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh đang duy trì tổ chức các hoạt động trái pháp luật, đã và đang tác động đến các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm của đồng bào Hoa trên địa bàn Thành phố.



3. Dự báo sự biến đổi xã hội đối với đồng bào dân
tộc thiểu số trong tình hình mới.

Trong những năm qua, căn cứ chính sách của Đảng,
Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành đã thường xuyên
quan tâm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
nhưng tình hình đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc
thiểu số, người Chăm, Khmer do xuất phát điểm thấp nên
còn khó khăn; tình trạng nhập cư vào thành phố của một số
đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng, cuộc sống tạm bợ,
việc làm thiếu ổn định.
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	3. Dự báo sự biến đổi xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới.	Trong những năm qua, căn cứ chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành đã thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nhưng tình hình đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, người Chăm, Khmer do xuất phát điểm thấp nên còn khó khăn; tình trạng nhập cư vào thành phố của một số đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng, cuộc sống tạm bợ, việc làm thiếu ổn định. 	Dân số người Hoa có xu hướng giảm rõ rệt, các địa bàn Quận 5, 6, 10, 11 trước đây là nơi tập trung người Hoa sinh sống, nay đã thay đổi, một bộ phận chuyển ra các quận như Bình Tân, Quận 12 và các huyện; một số chuyển đến các địa phương Bình Dương, Long An, Đồng Nai để tổ chức cuộc sống và hoạt động sản xuất.



IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác
dân tộc đến cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân
dân.
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP	1. Tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc đến cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. 	Làm cho đồng bào dân tộc được hưởng mọi quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao đời sống mọi mặt và bảo vệ lợi ích chính đáng của đồng bào các dân tộc; làm cho đồng bào ngày càng yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, gắn bó, hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; với phương châm bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.



2. Phát huy hơn nữa vai trò của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội trong thực hiện
đường lối của đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước về công tác dân
tộc.
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	2. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; 	trong giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong vận đồng đồng bào các dân tộc đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.



3. Tuyên truyền, vận động đồng
bào các dân tộc nhận thức đúng đắn
về quyền và nghĩa vụ công dân Việt
Nam, chấp hành tốt chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
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	3. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 	tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chống âm mưu của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng, lôi kéo, chia rẽ đồng bào các dân tộc của Việt Nam, cùng phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



4. Đổi mới phương pháp
công tác dân tộc theo
phương châm “5 có”
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	4. Đổi mới phương pháp công tác dân tộc theo phương châm “5 có”: Có khảo sát, điều tra, nắm chắc tình hình đồng bào dân tộc thiểu số để đề ra chủ trương, chính sách phù hợp; Có tình, có lý và phù hợp quy định pháp luật trong thực hiện chính sách dân tộc; Có sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ, kỷ luật, kiên quyết để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc; Có sự tuyên truyền rộng rải trong Đảng và Nhân dân, tạo sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân; Có sự kết hợp giữa 3 phương pháp giáo dục - hành chính - kinh tế trong thực hiện công tác dân tộc.



5. Tạo điều kiện thuận lợi để
phát huy khả năng, tiềm năng
kinh tế của người Hoa phát triển
các ngành nghề, các thành phần
kinh tế đúng pháp luật, khuyến
khích người Hoa.
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	5. Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng, tiềm năng kinh tế của người Hoa phát triển các ngành nghề, các thành phần kinh tế đúng pháp luật, khuyến khích người Hoa 	kêu gọi thân nhân ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, động viên các doanh nhân, doanh nghiệp người Hoa tích cực tham gia phát triển kinh tế thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung quan tâm đầu tư công tác giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố, kể cả số đồng bào đến từ các tỉnh, thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.



6. Điều chỉnh, bổ sung các
chính sách phù hợp để tiếp tục
giữ gìn và phát huy những truyền
thống văn hóa tốt đẹp của đồng
bào các dân tộc Việt Nam.
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	6. Điều chỉnh, bổ sung các chính sách phù hợp để tiếp tục giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Việt Nam. 	Tăng cường việc dạy và học tiếng dân tộc; tổ chức tốt để đồng bào các dân tộc tại Thành phố cùng tham gia "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (ngày 19 tháng 4 hàng năm) và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện hỗ trợ bảo tồn văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội mang tính truyền thống, các loại hình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu. Giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật.



7. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt
chẽ giữa các sở, ban ngành thành phố
và địa phương trong tổ chức thực
hiện công tác dân tộc và chính sách
dân tộc.
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	7. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành thành phố và địa phương trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; 	rà soát, kiến nghị điều chỉnh các chính sách đã ban hành không còn phù hợp, tập trung các nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững, công tác miễn, giảm học phí cho con em đồng bào dân tộc Chăm, Khmer… Thực hiện tốt các đề án chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố đến năm 2020. Cần quan tâm nhiều hơn nữa chính sách đối với dân tộc thiểu số, tôn giáo để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, mặt bằng dân trí của Thành phố. 



8. Tăng cường vận động tập
hợp đồng bào các dân tộc tham
gia vào các tổ chức chính trị -
xã hội thành phố.
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	8. Tăng cường vận động tập hợp đồng bào các dân tộc tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 	xây dựng và phát huy vai trò của những người có uy tín, cốt cán trong cộng đồng người Hoa nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, ưu tú đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn những cán bộ người dân tộc có phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; việc bố trí cán bộ làm công tác ở quận, huyện có đông đồng bào dân tộc sinh sống phải đáp ứng yêu cầu hiểu tiếng nói, chữ viết và tập quán của đồng bào dân tộc. Chú trọng công tác luân chuyển để động viên, tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.



9. Tăng cường công tác quản lý
nhà nước đối với các “hội đoàn”
người Hoa.
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	9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các “hội đoàn” người Hoa, 	tiếp tục thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước đối với các hội quán và hoạt động của các đền thờ họ người Hoa trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn và giúp đỡ các sinh hoạt mang tính cộng đồng trong các dân tộc đúng pháp luật, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác từ thiện xã hội; quan tâm công tác bồi dưỡng, xây dựng cốt cán trong ban quản trị các hội quán.



10. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho
hiệp hội doanh nghiệp Trung
Quốc tại Việt Nam, chi hội tại
thành phố Hồ Chí Minh hoạt
động đúng quy định của nhà
nước, quy chế của Hiệp hội.
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	10. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Chi hội tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động đúng quy định của Nhà nước, quy chế của Hiệp hội. 	Ngăn chặn và tạo cơ chế giải quyết hoạt động của các Hiệp hội Doanh nghiệp mang tên địa phương của Trung Quốc không được công nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh.



11. Tập trung công tác nắm
tình hình trong cộng đồng dân
tộc thiểu số, nhất là nắm những
vấn đề liên quan đến quốc
phòng, an ninh.
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	11. Tập trung công tác nắm tình hình trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nhất là nắm những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; 	kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Nhà nước của các loại đối tượng.



12. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và theo
dõi tổng hợp tình hình công tác dân tộc trên địa
bàn thành phố. Làm tốt công tác tư vấn pháp
luật và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu
nại, tố cáo của đồng bào dân tộc thiểu số.

Presenter
Presentation Notes
	12. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và theo dõi tổng hợp tình hình công tác dân tộc trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác tư vấn pháp luật và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đồng bào dân tộc thiểu số. 



CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!!
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