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Theo ông Lương Thanh Nghị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước
ngoài (Bộ Ngoại giao), cần phải tuyên truyền sâu về về những nội dung chính và những
nhiệm vụ trọng tâm của Kết luận 12 để hiểu sâu và hiểu đúng về tinh thần mà Kết luận đề
ra.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lương Thanh Nghị
tại tọa đàm trực tuyến Thanh niên, sinh viên NVNONN với
Trại hè Việt Nam. (Ảnh: Cảnh Tiêu)

Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)
trong tình hình mới đã đặt ra sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp nổi bật. Trong bối cảnh hiện nay, Ủy
ban Nhà nước về NVNONN sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Trước mắt, chúng tôi xác định tập trung vào ba nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhất là nâng cao ý thức, thực hiện tốt chủ trương đại đoàn kết dân tộc, trong đó có các giải
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pháp nhằm làm đa dạng, đổi mới các hình thức vận động cộng đồng NVNONN, đặc biệt là giới
trẻ phát huy được tiềm năng của mình.

Thứ hai là việc chăm lo, hỗ trợ cho kiều bào có địa vị pháp lý ổn định, hội nhập sâu rộng ở
nước sở tại và tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, với việc dạy và học tiếng
Việt, cần có những giải pháp công nghệ mới nhằm tạo thuận lợi cho việc học và gìn giữ tiếng
Việt của bà con.

Thứ ba là khuyến khích kiều bào đóng góp cho quê hương, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính
sách và pháp luật để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con khi trở về nước kinh doanh, đầu tư làm
ăn và sinh sống, đồng thời có giải pháp để phát huy sáng kiến và ý tưởng của kiều bào vào sự
nghiệp phát triển đất nước.

Theo ông, cần làm gì để Kết luận 12 nhanh chóng đi vào cuộc sống?

Để làm được những điều này, trước hết chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương
và các đơn vị liên quan nhằm thông tin sâu rộng đến bà con trong và ngoài nước về những nội
dung chính và những nhiệm vụ trọng tâm của Kết luận 12.

Trong thời gian tới, chúng tôi phối hợp với Cơ quan đại diện ta ở nước ngoài cùng với các hội
đoàn, cá nhân kiều bào, để tuyên truyền rộng rãi về Kết luận 12, giúp bà con hiểu sâu và hiểu
đúng về tinh thần mà Kết luận đề ra.

Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan để triển khai thực
hiện Kết luận 12, trong đó đưa vào những nội dung mới, biện pháp mang tính sáng tạo.

Trong thời gian tới, chúng tôi phối hợp với Cơ quan đại diện ta ở nước ngoài cùng với các hội đoàn, cá n

Hiện Bộ Ngoại giao cũng có chương trình riêng để các đơn vị trong Bộ và các Cơ quan đại diện
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Việt Nam ở nước ngoài phối hợp triển khai Kết luận 12.

Nói tóm lại, công tác NVNONN trong tình hình mới đề ra rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp mà
chúng ta phải tích cực thực hiện trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Do vậy, thời gian tới, chúng ta phải thực hiện đồng bộ, khẩn trương với những biện pháp cụ thể
để công tác này ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Vậy ở thời điểm hiện nay, các hoạt động của Ủy ban Nhà nước về NVNONN có những đổi mới
ra sao so với trước đây?

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội và người Việt trên khắp thế giới.
Tất cả các hoạt động mang tính chất truyền thống như Về nguồn, Trại hè Việt Nam, Xuân Quê
hương, Chuyến thăm Trường Sa... do chúng tôi tổ chức trước đây đã không thể thực hiện được.

Bởi vậy, chúng tôi phải cùng bà con suy nghĩ tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình mới.
Chẳng hạn như từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều tọa đàm trực tuyến nhằm
kết nối với kiều bào, cùng đội ngũ chuyên gia người Việt toàn cầu đồng hành với công tác phòng
chống dịch trong nước.

Có thể nói, các hoạt động truyền thống đã được thay đổi bằng hình thức trực tuyến như cuộc
giao lưu giữa thanh niên, sinh viên kiều bào về Trại hè Việt Nam, hay chương trình tọa đàm về
biển đảo Việt Nam.

Cũng vì hoàn cảnh dịch bệnh, nhiều mong muốn của bà con được trở về quê hương không thực
hiện được, chúng tôi cũng phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức
các chương trình phù hợp cho bà con.

Như dịp Tết Nguyên đán 2021, lần đầu tiên sự kiện Tết Cộng đồng đã được tổ chức trực tuyến
ở các địa bàn có nhiều người Việt sinh sống. Dù qua trực tuyến nhưng bà con vẫn cảm nhận
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được bản sắc văn hóa dân tộc và hương vị đậm đà của Tết truyền thống.

Ông có cảm nhận gì về những tình cảm của kiều bào hướng về quê nhà trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19?

Trong thời gian qua, dù gặp khó khăn bởi dịch bệnh nhưng bà con luôn đồng hành cùng nước
sở tại, cũng như sát cánh cùng trong nước. Qua đây, bà con không chỉ nâng cao được vị thế
và vai trò của mình ở các nước sở tại, mà còn phát huy tình đoàn kết, chia sẻ với người dân
trong nước bằng với nhiều hình thức khác nhau.

Chứng kiến sự góp sức của bà con dành cho quê hương, tôi thấy rất xúc động và có thể nói
chưa khi nào tinh thần của người Việt lại tỏa sáng như lúc khó khăn này.

Một điều đáng mừng là giữa bối cảnh khó khăn, bà con vẫn tổ chức được nhiều hoạt động cộng
đồng phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện của từng nước. Có thể thấy, cộng đồng
NVNONN đã thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh mới và cũng rất sáng tạo trong các hoạt động
để phát triển ngày càng lớn mạnh hơn.

Ý kiến kiều bào về Kết luận 12:

TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Kết luận số 12-KL/TW sẽ giúp công tác NVNONN được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức; công

Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp

Do vậy, việc tăng cường vai trò của các đại diện kiều bào tiêu biểu (là người hiểu được rõ cả hai phía) t
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Bà Ngô Liên Hương, kiều bào Canada:

Tôi nhất trí cao với nhiệm vụ đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gì

Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để khuyến khích, cổ vũ đồng bào, nh

Ông Vũ Đức Lượng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc:

Tôi cảm thấy rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng ng

Theo Thế giới và Việt Nam.
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