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CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 
Giữa Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh An Giang 

(Giai đoạn 2021 - 2025)

Thực hiện theo công vãn số 3395-CV/HNDTW ngày 28/10/2021 của 
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân V iệt Nam về thực hiện chương 
trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với ủ y  ban Dân tộc giai đoạn 2021
2025;

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 1569/CTPH-UBDT-TWHNDVN 
giai đoạn 2021-2025 ngày 28/10/2021 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
và ủ y  ban Dân tộc. Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh 
thống nhất nội dung phối họp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường sự phối họp chặt chẽ hoạt động của Hội Nông dân và Ban Dân 

tộc trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính 
sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 
miền núi vùng biên giới, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
đông bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

- Phối hợp tuyên truyền vận động, hướng dẫn, hỗ ượ nông dân các dân tộc 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm, hai cơ quan xây dụng 
kê hoạch công tác cụ thê phù họp với thực tê và tô chức thực hiện có hiệu quả các 
nội dung chương trình đã ký kết.

H. NỘI DUNG PHÓI HỢP
I. Tham mưu xây dựng, góp ý các chính sách dân tộc
- Tham mưu tổ chức Họp mặt cán bộ Hội người dân tộc; qua đó động viên 

tinh thân, khuyến khích cán bộ Hội người dân tộc phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, 
nhiệm vụ của mình trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu 
số thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước tại địa phương; tạo điều kiện cho cán bộ Hội người dân tộc bày tỏ những tâm 
tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số trong lao động sản xuất, phát triển 
kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

- Tham mưu thực hiện chương trình "Hỗ trợ bò sinh sản cho đồng bào dân 
tộc Khmer" ở 02 huyện Tri Tôn hoặc Tịnh Biên; nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu
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2. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số
hóa i i M  <™yền,vận độ“g "ôug d™ các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế văn
châỉn 'dân h % f ] - Á°8 ẳ “s  * Ôn “ ớL | iai d0^  2021-2025, thực hiện phươngchâm dân biết, dân bàn dân làm, dán kiêm tra, dân thụ hưởng", “ly ,ưng . bất l ĩ
hưcmg", "làng trong phế, phổ  trong làng”. ty nong, ba tty

. "v®°ti ™™Ll a. 1^“?  oác hinh thức luyén truyền theo hướng thiết thực hiêu 
q ^ p h ù h g p v ứ i hội vi en nóng dân, dân tộc thiêu số. KêthọpTyên ™yên miênt

truyền trên các phương tiện bẫo chi, website và các phương5S n T h ô n g ữ n  đ ẫ

, " Tuyê*Ị truyền’ V̂ n đ?nể hội viên nông dân, nông dân các dân tôc thiểu sÁ 
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào nonư dấn thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoan ket giup nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vưng; ong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dan 
tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. g

tộc t h i ê ư ^ Ĩ ắ ư c t i ê n r S  r ên inử ’ hội viên, nông dân các dân
T  z r ?  Ô} hựi h\ện tổt chủ trươnể, đường iối của Đang, chỉnh sach phan luât 
của Nhà nước; đặc biệt là chính sách đôi VỚI đông bào dân tộc thiểu sô S ê n  núi 
vùnẹ sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn Phối hop trien khai công tác tuven 
miyên Đề án tổng thể theo tinh thần Kết luận số 65-KL/TW cua Bo Chinh tri 
^ gh , quyểỊ 88/2019/QH14 và Nghi quylt 120/2020/QH14 trong vùng đồng bào 

ân tộc thiểu số hệ thông tổ chức Hội và hội viên, nông dân các dân tộc thiêu sô à̂

dâu ỉ ộ c m L Ĩ tình hình nÔng dâ“ ’ W ‘hô„ đông bào

dâo „ ;HÍ , b£nJ hưT g XP 'ên ,tra0 ,đải ‘iu. tổng hợp nắm bắt tinh hình nông 
dân và nông a ô n  wing đồng bào dân tộc thiểu số, đê xult các giải pháp phát tóên 

nh tê - xã hội và đàm báo quốc phòng, an ninh tại địa phương.
, Thông háo định kỳ 6 tháng, một năm các báo cáo chuyên đề và các tài liêu 

«  v £ ^ Vt ^ ' “ n ‘ộ c 4 f W E  d“  tôc Hang n C x â y  d “ g b t  cáo
kĩnhế v ỉ  t ì  d  ncí  ện, clf ™ f  pòh  h w  ơ các Cấp, các ạ /p h ự m g  để ỉ&t 
kmh nghiệm phát hiện và đề xuat các giải pháp hiệu qua, nghi.bo sung sửa
đôi một số chính sách phù hợp với tình Mnh thực te tại d(a phương. ’
. Ph°j h9P côn8 tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách 
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- Hằng năm, Ban Dân tộc và các cấp Hội Nông dân tổ chức đoàn kiểm tra 
giám sát việc thực hiện các chưong trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu sổ

" Hội Nông dân các cấp thường xuyên giám sát, phản biện việc tổ chức thực 
hiện các chính sách vùng dân tộc thiểu số. Nắm bắt những thông tin về tình hình 
phát tnên kinh tê - xã hội, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của nông d^n 
làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và điều chinh 
chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

'  Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng 
tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc tham gia thực hiện 
các nội dung của Chương trình.

5. Phối họp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tể- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021
2025

a) Ban Dân tộc tham mưu phối hợp thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển- kinh tế xã hội vùng đồng bằo dân tọc 
thiêu sô và miên núi giai đoạn 2021-2025. Chú trọng một số dự án thiết yếu n h ư ''

- Dự án 1: Giải quyết trình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh
hoạt

- Tiêu Dự án 2 thuộc Dự án 3: “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị 
vùng trônq dược liệu quỷ, thúc ãẩỵ khởi sự lanh doanh, khởi nghiệp và thu hút đắu 
tư vùng đông bào dân tộc thiêu số và miền núi ”

- Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kể, phát triển kinh tế nhóm rất ít người nhóm dân 
tộc còn nhiêu khó khăn

■ T iểuD ự án 2 thuộc Dự án 10: “ứ n g  dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát
triên kinh tê- xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tôc thiểu so và 
miên núi”. '

, b) Hội Nông dân phổi hợp tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung các dư 
án thành phân của Chương trình mục tiêu quốc gia- phát triển kinh tế- xã hội vùng 
đông bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tới hội viên nông dan 
vùng đông bào thiêu sô và miền núi, để các hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực 
có hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình với phương châm “dan biểt dân 
ban, dan làm, dân kiêm tra, dân thụ hưởng” . Xây dựng hội viên điển hình tiên tiến 
có sức lan tỏa để nhân rộng.

. c) Hai bên phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, hoạt động giao lưu học tâp 
kinh nghiệm về tố chức thực hiện Chương trình theo khu vực, vung, mien vung 
dân tộc thiêu sô và miền núi. Biểu dương ton vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai 
trò của người có uy ̂ tín; phổ biển, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vân đông 
đông bào dân tộc thiêu số (Tiểu Dự án 1, Dự án 10)

 ̂ d) Hội Nông dân hằng năm chủ trì, phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số. Kiểm tra giám sát 
đánh giá, đào tạo, tập huấn thực hiện các Chương trình (Tiểu Dự án 3 Dự an 10)

, e) Hai bên tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng, hội viên và 
cán bộ trien khai Chương trình ở các cấp hội vung dân tộc thiểu so và miền núi3



(Tiểu Dự án 4 của Dự án 5). Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác Dân tộc và 
tiêng dân tộc thiếu số cho cán bộ các cấp (Tiểu Dự án 2 Dự án 5)

A g) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Dân tộc các huyện, thị, thành phố phối hợp với 
Hội Nông dân các cấp xây dựng, ký kết chương trình phối hợp hành động giai 
đoạn 2021-2025 to chức thực hiện có hiệu quả chương trinh phổi hơp công tac hai 
ngành đã ký kêt.

ra. T ổ CHỨC THỰC HIỆN* •

t 1 ■ Căn cứ vào Chương trình đã ký kết giữa Hội Nông dân với Ban Dân tôc 
tỉnh, hai bên chỉ đạo Hội Nông dân và Phòng Dân tộc các huyện, thị, thành phổ to
chức ký kêt chương trình phôi hợp cụ thể giữa hai bẽn phù họp với tình hình thưc 
te của địa phương.

2. Kinh phi tnen khai thực hiện Chương trình phôi họp được bố trí từ nguồn 
ngan sách nhà nước và các nguôn huy động họp pháp khác theo quy định

. A 3- Đinh kỳ hãng năm, hai bên tiến hành sơ kết báo cáo, đánh giá kết quả thực 
hiện Chương trình phối họp. Chương trình phối hợp sơ kết vào năm 2023 và tone 
kết vào năm 2025.

„ 4. Giao Ban Xây dựng Hội- Hội Nông dân tỉnh và Bộ phận chuyên môn Ban 
Dân tộc tham mưu giúp lãnh đạo, thường trực xây dựng kế hoạch phối hợp to chức 
thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Chương trình phối hợp tai cac 
huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
A 5- Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân tộc yêu cầu Hội Nông dân và Phòng Dân 

tộc các huyện, thị, thành phổ tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình phoi hợp
này. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình triển khai thực hien về Hôi Nông 
dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh./.

BAN DÂN TỘC TỈNH TÍM BAN THƯỜNG v ụ

N oi nhân- V #  C h í  H ù n g

- Ban Dân tộc, Quốc phòng và An ninh - HNDVN;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBND tinh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Phòng Tuyên truyền, địa bàn- BDT;
- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố;
- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố ;.
- Lưu VT, Ban XDH.
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