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CHỈ THỊ 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong 

 tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030 

----- 

Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính 

trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 

120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 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; cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc góp phần thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.  

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc còn một số hạn 

chế như sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, thống nhất; 

một số chính sách không đủ nguồn lực triển khai thực hiện, hạ tầng chưa được đầu 

tư đồng bộ; đời sống của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn, 

tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững… 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 

chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các 

cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các cấp, ngành và cả hệ thống 

chính trị đối với công tác dân tộc trong tình hình mới theo Kết luận số 65-KL/TW 

của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. 

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về các cơ chế, chính sách đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường giám sát việc tổ chức 

thực hiện.  

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện một số nội dung sau: 
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3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn 

thể nhân dân; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân 

tộc thiểu số. Quan tâm công tác phát triển đảng viên ở các thôn đặc biệt khó khăn, 

nhất là dân tộc ít người. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt 

động của các mô hình tự quản, mô hình dân vận khéo tại cơ sở; phát huy vai trò 

của người có uy tín tại các thôn, tổ dân phố góp phần thực hiện tốt chính sách dân 

tộc của Đảng và Nhà nước. 

3.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ quan 

thực hiện công tác dân tộc và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các 

cấp. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân 

tộc thiểu số; có giải pháp để đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc 

ít người trong cấp ủy và các cơ quan dân cử. Triển khai, thực hiện các chế độ, 

chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại 

vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn (theo quy định của Trung ương). 

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập 

trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

4.1. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội 

- Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững 

kinh tế- xã hội của từng địa phương; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát 

huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.  

- Rà soát, quy hoạch xây dựng khu dân cư đảm bảo không gian sinh hoạt 

cộng đồng, môi trường sinh thái, phù hợp với các yếu tố truyền thống, phong tục 

tập quán của các dân tộc. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù của tỉnh. 

Ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, đảm 

bảo mạng lưới giao thông nông thôn được thông suốt; nâng cấp các công trình điện, 

thủy lợi, nước sạch ở khu vực nông thôn để phục vụ sản xuất, sinh hoạt.  

- Đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học; xây dựng 

và kiện toàn các thiết chế văn hóa; phát triển hợp lý mạng lưới chợ, điểm kinh doanh 

buôn bán. Hoàn thiện hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và thông tin 

cơ sở đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời 

sống, sản xuất; đảm bảo các tiêu chí về hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. 

4.2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước chuyển sản xuất 

nông nghiệp truyền thống sang liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị 

 - Ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế có lợi thế của từng địa phương 

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo cơ cấu lao động hợp lý; đưa công nghiệp, 

dịch vụ về nông thôn; xây dựng và thực hiện chính sách nhằm khuyến khích hình 

thành và phát triển đội ngũ doanh nhân người dân tộc thiểu số. 
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 - Cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị và tăng 

thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực 

hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035. 

 - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình liên kết sản 

xuất giữa người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất, 

tạo thị trường cho sản phẩm; có cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các vùng khó 

khăn; hỗ trợ khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

4.3. Ưu tiên phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc 

dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc ít người. 

- Đa dạng hóa các loại hình trường, lớp; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo 

dục đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, trung tâm học tập cộng 

đồng. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho học sinh trường phổ thông dân tộc 

nội trú, bán trú. 

- Quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn nhằm thu hút 

lao động người dân tộc thiểu số vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, các ngành, 

nghề phi nông nghiệp.   

- Nâng cao tỷ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là 

khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở. Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu 

số, nhất là dân tộc ít người được tiếp cân dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh ở tuyến 

Trung ương thông qua chính sách bảo hiểm y tế. 

- Tiếp tục quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh gắn với du lịch 

sinh thái, tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân.  

4.4. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

 Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, 

an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế 

trận lòng dân vững chắc tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Nắm vững tình hình an ninh chính trị, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo để gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối 

đại đoàn kết các dân tộc. 

4.5. Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các 

nội dung của Chỉ thị; cụ thể hóa 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 vào kế 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện. 

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện chỉ thị này. 

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi. 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy và bản điện tử: 

- Ban Bí thư TW Đảng  (b/c), 

- Ủy ban Dân tộc 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy,  

- Các huyện, thành ủy, ĐUTT, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Hoàng Duy Chinh 
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