
1. Tên nhiệm vụ: Người Hoa trong cộng đồng các dân tộc ở Đồng Nai 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Bùi Ngọc Thanh 
Cá nhân tham gia: CN Nguyễn Văn Phi, ThS Trần Quang Toại, T.S Trần Hồng 

Liên, CN Lê Văn Liên, CN Bùi Quang Huy, CN Nguyễn Công Ngôn, CN Lê 
Minh Sơn, CN Lương Kim Thạch. 

4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Nghiên cứu, đánh giá về cộng đồng người Hoa và công tác người Hoa trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai. 
- Đề ra các giải pháp trong việc thực hiện công tác người Hoa ở Đồng Nai trong 
thời kì mới và kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với 
người Hoa ở nước ta nhằm phát huy nguồn lực của người Hoa, thực hiện đại đoàn 
kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh”. 
5. Kết quả thực hiện: 
Người Hoa là tộc người có số dân đông thứ 2 trong tổng số 31 tộc người anh em 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã gắn bó với vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai trên 300 
năm, có bản sắc văn hóa độc đáo và nhiều tiềm năng về kinh tế - xã hội. 
Do những điều kiện lịch sử khác nhau, cộng đồng người Hoa ở Đồng Nai đã trải 
qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Tuy nhiên, đại bộ phận người Hoa cần cù lao 
động, gắn bó mật thiết với cộng đồng các dân tộc trên địa bàn định cư, xem Đồng 
Nai - Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Từ khi đất nước đổi mới, người 
Hoa ở Đồng Nai có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia 
đình, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Ngày nay, người Hoa tuy là dân tộc ít người, nhưng cùng với người Kinh, người 
Hoa là cộng đồng dân cư có trình độ kinh tế - xã hội phát triển vượt trội về mọi 
mặt so với cộng đồng các tộc người khác ở Đồng Nai. 
Tuy vậy, trong cộng đồng người Hoa ở Đồng Nai hiện vẫn còn những vấn đề cần 
quan tâm nghiên cứu xem xét thấu đáo, từ chính trị, xã hội đến kinh tế, văn hóa, 
giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo,... nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ta là “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ 
giúp nhau cùng phát triển”. 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 01/2006  đến tháng  10/2007 
7. Kinh phí thực hiện:      đồng 

 
 


