
 

 

UỶ BAN DÂN TỘC 

 

Số:          /UBDT-DTTS 

V/v tổ chức Đại hội đại biểu 

toàn quốc các dân tộc thiểu số  

Việt Nam lần thứ II năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 

 
Kính gửi:  

  - Bộ Quốc phòng; 

- Bộ Công an. 

 

Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số 

Việt Nam lần thứ II năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) theo Quyết định số 

1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

1896/VPCP-QHĐP ngày 12/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh 

thời gian tổ chức Đại hội sang cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2020. Để công tác 

chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ 

Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện một số nội dung sau:  

1. Về lựa chọn và lập danh sách đại biểu tham dự Đại hội 

1.1. Về chọn cử đại biểu 

- Bộ Quốc phòng chọn cử 100 đại biểu tiêu biểu người dân tộc thiểu số thuộc 

lực lượng quân đội (ưu tiên đại biểu là bộ đội biên phòng) tham dự Đại hội. 

- Bộ Công an chọn cử 70 đại biểu tiêu biểu người dân tộc thiểu số thuộc lực 

lượng công an và lực lượng khác do ngành Công an quản lý tham dự Đại hội. 

1.2. Về tiêu chí lựa chọn đại biểu 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, uy tín trong cơ quan, đơn vị; có đóng 

góp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, đóng góp công sức xây dựng và 

bảo vệ đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Có cống hiến nổi bật trong lĩnh vực mình công tác, củng cố tăng cường khối 

đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an 

ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Có đủ sức khỏe để tham dự Đại hội và các hoạt động của Đại hội. 

- Nên cơ cấu có đại biểu nữ là người dân tộc thiểu số. 

- Ưu tiên chọn cử đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh 

hùng lao động thời kỳ đổi mới và đại biểu là người dân tộc thiểu số rất ít người. 

- Việc chọn cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số 

Việt Nam lần thứ II phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai và đồng thuận. 



 

 

1.3. Lập và gửi danh sách đại biểu 

Lập danh sách đại biểu tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và danh sách 

Tổ phục vụ, lái xe (phục vụ tối đa 03 người; lái xe chung cho đoàn và lái xe cho 

các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) gửi về Ủy ban Dân tộc 

trước ngày 30/5/2020, file mềm gửi qua thư điện tử: vudantocthieuso@cema.gov.vn 

để tổng hợp. 

2. Về đưa đón đại biểu tham dự Đại hội 

- Bố trí đưa, đón đại biểu về Hà Nội dự Đại hội và ngược lại; đồng thời chịu 

trách nhiệm quản lý đảm bảo an toàn cho các đại biểu trong suốt thời gian tham dự 

Đại hội.  

- Kinh phí ăn, nghỉ và tham gia các hoạt động của đại biểu và Tổ phục vụ, lái 

xe trong thời gian diễn ra Đại hội tại Hà Nội do Ban Tổ chức đảm bảo; Kinh phí đi 

lại, ăn nghỉ của đại biểu và Tổ phục vụ, lái xe từ tỉnh/thành phố về Hà Nội và 

ngược lại do các cơ quan, đơn vị có đại biểu tham dự Đại hội đảm bảo. 

3. Về công tác phối hợp tuyên truyền Đại hội 

- Tạo điều kiện cho Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan truyền thông 

trong quá trình xây dựng phóng sự tài liệu phục vụ Đại hội và công tác tuyên 

truyền. 

- Chỉ đạo việc tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin của 

ngành trước, trong và sau Đại hội về những đóng góp tích cực của các tấm gương 

điển hình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh 

quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

4. Về tham luận tại Đại hội 

Mỗi Bộ chuẩn bị 01 báo cáo tham luận để trình bày tại Đại hội (theo Công 

văn số 129/UBDT-DTTS ngày 12/02/2020 của Ủy ban Dân tộc đã gửi Bộ Quốc 

phòng và Bộ Công an). 

Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Quý Bộ quan tâm, phối hợp thực hiện để 

Đại hội thành công tốt đẹp./. 

(Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ với Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân 

tộc, điện thoại: 024.37623208; số điện thoại di động của Đ/c Vụ trưởng Lưu Xuân 

Thủy: 0983.815.869). 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các TT, PCN Ủy ban; 

- Cổng TTĐT UBDT; 

- Lưu: VT, DTTS. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chiến 
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