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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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*
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hoà Vang, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW
ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị liên quan
đến công tác dân tộc trong tình hình mới

Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân huyện,
- Mặt trận và các Đoàn thể huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Công an huyện,
- Cơ quan Quân sự huyện,
- Đảng ủy 11 xã.
Thực hiện Công văn số 4176-CV/TU ngày 16-4-2020 về triển khai 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, Thường trực Huyện ủy yêu cầu:
1- Ủy ban Nhân dân huyện:
- Chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát tình hình đời sống
của đồng bào dân tộc Cơtu, người Hoa trên địa bàn huyện để xây dựng hoặc kiến
nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành kịp thời các chính
sách phù hợp về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả chương trình nông
thôn mới, nâng cao chất lượng an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ
gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào người Cơtu và người Hoa trên
địa bàn, hướng đến phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng, tinh thần tự
lực của đồng bào thiểu số.
- Chỉ đạo rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng
[giao thông, thủy lợi, chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công nghệ thông
tin,…] phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của đồng bào dân tộc tại xã Hòa Phú,
xã Hòa Bắc, xã Hòa Ninh.
- Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; nhất là các mô
hình du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm,
nâng cao thu nhập, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân
tộc thiểu số trên địa bàn.
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- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, chính sách giải quyết
việc làm đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đào tạo, bố trí, sử dụng
cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.
- Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách giải tỏa đền bù, tái định cư và các chính
sách ưu tiên khác liên quan đến đồng bào người Cơtu, người Hoa, nhất là các hộ dân
bị ảnh hưởng bởi các dự án.
- Chỉ đạo tăng cường công tác phát huy vai trò của già làng, trưởng bản,
người có uy tín trong cộng đồng để vận động đồng bào thiểu số khắc phục tâm lý tự
ti, ỷ lại vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập cộng đồng.
- Chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng,
tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên những tập thể, cá nhân trong vùng
đồng bào người Cơtu, người Hoa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
2- Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đồng
bào dân tộc thiểu số, nhất là trong việc xây dựng đời sống văn hóa.
- Tăng cường công tác nắm thông tin dư luận để kịp thời phát hiện và đề nghị
cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn từ cơ sở nhằm tăng cường sự
đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
3- Mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện:
- Tăng cường công tác phản biện xã hội, chủ động phối hợp tham gia xây
dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc
thiểu số.
- Tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, lực lượng vũ trang huyện
trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những nội dung cụ thể,
thiết thực, hiệu quả.
4- Đảng ủy 11 xã, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc Cơtu, người Hoa
đang sinh sống tập trung trên địa bàn cần xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ lâu
dài của cả hệ thống chính trị cơ sở; Thực hiện quán triệt, phối hợp, tổ chức thực hiện
tốt nội dung Công văn này.
5- Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn,
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo
Ban Thường vụ Huyện ủy.
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Nhận được Công văn này, đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VPHU.

