
 

 

             Kính gửi: Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương. 

 
 

Ngày 24/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1491/QĐ-TTg lấy ngày 03/5 hàng năm là ngày truyền thống của cơ quan quản 

lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (ngày 03/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ký Sắc lệnh số 58 tổ chức Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tiền 

thân của Ủy ban Dân tộc). 

Nhân kỷ nhiệm 76 năm Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước 

về lĩnh vực công tác dân tộc (Cơ quan công tác dân tộc); nhằm động viên cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của các dân tộc thiểu số; tích cực tham gia 

các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Ủy ban Dân tộc đề nghị Cơ quan 

công tác Dân tộc các tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành ở địa phương 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo triển khai một số nội 

dung sau: 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân 

tộc (3/5/1946 – 3/5/2022) bằng các hình thức phù hợp trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trong đó nêu bật những thành tự về công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời gian qua, kết quả công tác dân tộc của 

các địa phương; định hướng việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân tộc 

trong tình hình mới, trong đó tập trung vào tuyên truyền các nội dung của 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 BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc 

trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc 

hội 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; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và thực tế việc phòng 

chống COVID-19, tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, 
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thể dục, thể thao; thăm hỏi, động viên các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan 

làm công tác dân tộc qua các thời kỳ; tổ chức các hội thảo hoặc trao đổi ôn lại 

truyền thống ngành công tác dân tộc, triển khai các hoạt động có ý nghĩ khác. 

3. Năm 2022, Ủy ban Dân tộc ký kết một số Chương trình phối hợp công 

tác với một số Bộ, ngành Trung ương. Nhân dịp này, các Ban Dân tộc nên lựa 

chọn thời điểm thích hợp để ký Chương trình phối hợp công tác với các sở, 

ngành liên quan vừa để thực thi nhiệm vụ, vừa tuyên truyền sự phát triển, trưởng 

thành của ngành công tác dân tộc, trong việc thực hiện chính sách dân tộc của 

Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.  

Uỷ ban Dân tộc đề nghị Cơ quan công tác dân tộc phối hợp với các cơ 

quan liên quan, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức 

Ngày truyền thống của Cơ quan công tác dân tộc đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, 

hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời gửi báo cáo kết quả về Ủy ban Dân tộc 

trước ngày 30/5/2022./. 

 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên;                         

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (b/c); 

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (p/h); 

- Lưu VT, TT (03 bản).       

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM 
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