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Cm Tifi 
v tang ctrô'ng sr länh ctio cüa Bang 

dôi vOl cong tác dan tc trong finh hlnh mO'i 

Trong nhüng närn qua, cong tác dan tc trên dja bàn tinh dã duçc các 
cAp, các ngành, các dija phucmg quan tam chi dao  trin khai thirc hin có 
hiu qua và dt durgc nhiu kt qua quan tr9ng. DAu tu xây dirng kt cAu h 
tang thit yu yang dng bào dan tc thiu s6 (DTTS) dxuc dAy rnanh; di 
sang vt chAt và tinh thAn cüa dng bào t11ng buOc ducic cãi thin; vic 
thc hin an sinh, phüc lçci xâ hi, y t& giáo diic, xóa dói giàm nghèo duxic 
chü trong. Di ngü can b dng bào DTTS không ngirng nâng len cã v s6 
krcnig và chAt luçmg, tirng birrc dáp irng yêu cAu, nhim vii. Bàn s.c van 
hóa truyn thing dng bào DTTS duxçrc bào tn và phát buy. Vic thtrc 
hin t& cong tác dan tc dã gop phAn xay dirng và cüng c khi dai  doàn 
kt toàn dan, t?o  lông tin cia dng bào di vâi sir lãnh dao  cüa Bang và sir 
diM hành cüa Nba nirO'c. 

Ben canh  nhng kt qua dat  duxc, cong tác dan tc trên dja bàn tinh 
con mt s tn tai, han ch, do là: T lë h nghèo là ngithi DTTS con khá 
cao (trên 88,46%), chênh 1ch giàu nghèo giüa các vüng và các dan tc 
con 1n; di sMg vt chAt, tinh thAn cüa dMg bào tuy dã duiçcc cãi thin 
nhung vn cOn nhiM khó khän. Mt s tp quán lac  hu chua duc cãi tao 
tria d& kt cAu h tAng nông thôn dã thrqc dAu tu xây dirng song chua 
dng b, chua dáp üng nhu cAu phiic vii miic tiêu phát triM kinh M - xa 
hi. TInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi a mt s dja phuong 
cOn tim An yM t phüc tap,  "Dao  la"  xâm nhp vào ng dng bào dan 
tc thi&i s6 vn din bin phüc tap;  chAt 1ung nguôn nhân 1?c  v1Tng 
DTTS cOn thAp. Di ngü can b nguai DTTS trong h thông chinh trj tuy 
dâ di.rqc quan tam nhung co cAu vn chua hp 1. 

Nhüng han  ch nêu trén do nhiM nguyen nhân, trong do có các 
nguyen nhân chü yu nhu: Mt s cAp üy, chInh quyM chua tht sr quan 
tam diM cong tác dan tc. Mt b phn dông bào van con tix tuang trOng 
cha, lai,  thiki chI vu'on len thoát nghèo. Các the 1irc thu djch chua tir 



bô am mixu, hoat dng d Igi diing vn d dan tc, ton giáo, dan chü gay 
chia rë khi dai  doàn k& toàn dan tc, cMng phá sir nghip cách mng, 
tim n nhu'ng yu t gay mt n djnh chInh trj - xã hi. 

D tip tVc  thirc hin t& các chü tnxcmg cüa Dãng, chInh sách cña 
Nhà rnrâc v cong tác dan tc trong tmnh hmnh mài, Ban Thithng vii Tinh u' 
yeu c.0 các cp üy dàng, chInh quyn, Mt trn T!i quc và các t chirc 
chInh trj - x hi các c.p trong tinh trin khai thirc hin t& mt s nhim 
vi, giãi pháp tr9ng tam sau: 

1. TAng c'ithng lãnh dao,  chi dio quán trit, trin khai giâi pháp thirc 
hin nghiêm tue các chü tru'o'ng cüa Dãng, chInh sách cüa Nhà rnthc, cüa 
tinh nhm nâng cao nhn th(rc, trách nhim các t chüc trong h thng 
chinh trj và toàn xA hi v cong tác dan tc trong tInh hInh mâi. Quan tam 
Cong tác phát trin drãng viên a' các thôn dc bit khó khãn, nhtt là dan tc 
it ngithi. Phát huy vai trO cüa nguôi có uy tin tai  các xã, thôn t dan ph 
gop ph.n thirc hin t& chInh sách dan tc cUa Dãng và Nhà nixa'c. 

2. Kin toân t chirc b may, nâng cao hiu hrc, hiu qua hoat dng 
Co quan thc hin cong tác dan tc; nâng cao chit hz'ng di ngü can b 
lam cOng tác dan tc các cp. Rà soát, diu chinh, b sung, ban hành mói 
nhttng chInh sách dan tc bão dam phü h'p va'i thçrc tin. Xây dirng h 
thng co' sa' dCt 1iu v DTTS và djnh ki t chirc diu tra v các DTTS. 
Quan tam quy hoach, dào tao,  bi dixO'ng, b trI, si:r diing can b là ngithi 
DTTS; có giài pháp phü hçip d báo dam t' l can b ngithi DTTS hài hôa, 
hçp 1 trong mi co quan, don vj, dja phuang. Thirc hin t& cong tác diào 
tao cir tuyn d t.o ngun can b di vói mt s dan tc rat It ng11i. Chü 
dng tim kim, thu hut, tuyn ch9n, dào tao,  bi duO'ng dê tao  ngun can 
b tr sinh viên ngu?i DTTS tht nghip loai giOi, xut sic; có chInh sách 
giãi quyt vic lam di vâi thanh niên DTTS sau khi t& nghip dai  hpc, 
eao ding và dào tao  ngh; dy manh  dAo  tao  ngh gn va'i vic lam, nâng 
cao thu nhp và giám nghèo bn vng. 

3. Tp trung các ngun hrc uu tiên d.0 tu xây drng kt d.0 ha tAng 
kinh t - xä hi, ththng giao thông, cOng trInh thus' lçii, ch, trithng hçc, 
tram y th, nhã vAn hoA xA, thOn viing dac bit khO khAn, vUng bien giài. Sir 
diing hiu qua mçi ngun lirc, khai thác tim nAng, lçii th d phát triên ben 
ving kinh th - xA hi vñng dng bào DTTS. PhAn dAu dn nAm 2025, muc 
thu nhp binh quân cua ngithi DTTS tAng trén 02 lAn so vi nAm 2021; ti 
1 giAm h nghèo trong dng bào dan tc thiu s theo ChuAn da chiu 
binh quân hang nAm trén 9%. Rà soát, quy hoach xây drng khu dan eli bAo 
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dam không gian sinh boat cong dng, môi triRvng sinh thai, phi hgp yen 
phong tiic t.p quán cüa các dan tc. Tip tiic thrc hin hiu qua các chInh 
sách dan tc cüa Nba nuOc, chInh sách dan tc, phát trin vi'ing khó khAn 
cüa tinh. Du tti, khc phiic tInh trng thiu dt a, dt san xut, nixóc sinh 
hoat, báo dam các h gia diInh DTTS duç'c sr diing din 1uói quôc gia, 
djch vi phát thanh, truyn hInh, vin thong, djch v11 xà hi thi& yu phiic 
vu nhu cu san xu.t, sinh hoat. Dn näm 2025, 98% s h dan duc sü 
diing din hrói quc gia và các ngun din khác phü Ip; 97% ht dan 
ngithi DTTS duçic sir ding nuàc sinh hoat hçip v sinh. Các chInh sách dan 
tc c.n thirc hin có trQng dim, hiu qua, phü hçip veni mi dan tc, mi 
dija phucmg, duçic ngirai dan, cong dng dan cii d xut, xây d1rng và giám 
sat, dánh giá. 

4. Tang cithng cong tác thông tin tuyên truyn v phát triên san xuAt 
nông nghip hang boa, khuyn khIch dng bào DTTS kh&i nghip, vuo'n 
len lam giàu. H trq, thu hut doanh nghip du tu vào dja bàn vüng dng 
bào DTTS, hInh thành các chui giá trj di veni mt s cay trMg, 4t nuôi 
có nàng sut và cht luçrng, tao  san phm dc san, giá trj cao gn vài ch 
bin. Tp trung thrc hin dng b cong tác giao dt, gn vâi giao rirng; 
bão v, nâng cao chit luçing ruing gn vâi khai thác có hiu qua giá trj kinh 
t cüa tài nguyen rung. Phát trin ha tAng du ljch; uxu tiên phát trin san 
phAm du ljch dc thü, gn veni bàn sc dc dáo cüa các dan tc gop phAn 
giám nghèo bn vttng. 

5. U'u tiên phát trin vüng dng bào DTTS, nguxai DTTS trên các lTnh 
vrc giáo d1ic - dào tao, y t, van hoá, thông tin và truyn thông. Nâng cao 
chAt luçmg h thng các truang ph thông dan tc ni trü, bàn trü bão dam 
dn näm 2025, 100% truang PTDT ni trui dat  chuAn quc gia, trên 60% 
truang PTDT bàn trü dat  chuAn quc gia, 15% s h9c sinh DTTS cap 
THCS và THPT diaqc h9c ph thông trong tnthng PTDT nci trü, 30% s 
hoc sinh DTTS cAp tiu hoc và THCS thrçic hQc trong trung PTDT ban 
trü. Thiic hin tht Cong tác phân 1ung hc sinh sau t& nghip THCS và 
THPT gop phAn nâng cao chAt hrçmg ngun nhân 1urc. 

Tao diu kin cho dng bào DTTS tip cn djch vii y t, khám, chra 
bnh a các cAp thông qua chInh sách bão hiêm y tê, chInh sách khám chüa 
bnh nguxai nghèo. Trin khai kjp thai, hiu qua cãc chuo'ng trmnh tiëm 
chUng ma rng, dinh duang và an toàn thc phâm; phOng, chông suy dinh 
dirang tré em, chäm soc surc khOe bà mc, tré em; nâng cao surc khOe, phát 
trin tAm vóc thanh, thiu niên DTTS. Tang cu&ng cong tác dan so phát 
trin, CO giãi phãp nhArn giãm thiu ti da tInh trng tao hôn, hon nhân cn 
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huy& thng, tin tâi không con hon nhân cn huy& thng, Cu bàn không 
cOn tao hon trong các DTTS. 

Sr diing hiu qua h thng thit ch van boa cci sO, phát huy quyn 
lam chü và nâng cao müc hu&ng thii van hoá cüa ngithi dan; siru thm, báo 
tn và phát huy bàn sAc van hoá t& dp cüa các DTTS di dôi vOi xóa bO 
các tp quán, hñ ti1c lac hQLu. Bão dam quyên t1r do tin ngixOng, ton giáo và 
thrc hin nghiêm pháp lu.t v tin nguOng, ton giáo. 

Da dng hoá ngôn ng truyn thông bAng nhiu thu ting DTTS, ni 
dung tuyên truyên cn tr9ng tam, sat thijc tin, ph'i hçp vài nhu câu và 
trInh d cüa dông bào, bâo dam nhng thông tin huóng tâi dong bào DTTS 
là nhung thông tin chInh thng, có giá trj gOp phn giñp dng bào giãm 
nghèo, xây dirng np sng van hoá mâi. 

Chãm lo các chInh sách an sinh, phüc lçi xã hi; quan tarn cong tác 
giài quyêt vic lam cho ngi.râi lao dng, tang tr  l lao dng qua dào tao, 
lao dng có van bAng chüng chi; h trç tao  vic lam, dâo tao,  chuyn dôi 
ngh phü hqp vài nhu câu, diêu kin, phong tiic t.p quán cüa dông bào. 
Dn näm 2025, t' l lao dng là ngithi DTTS trong d tuôi duqc dào tao 
ngh phii hp vói nhu cAu dat  50%. 

6. Bão dam quc phông - an ninh, giü vü'ng n djnh chInh trj, t4t tir 
an toàn xa hi vüng dng bào DTTS. Xây d1rng nn quc phOng toàn dan, 
th trn an ninh nhân dan gAn vói th trn lông dan vöng chAc. NAm vtthg 
tInh hinh an ninh chInh trj, ngàn chtn các hành vi lçi d1ing tir do tin 
ngirOng, ton giáo d gay m.t 6n djnh an ninh, trt tir, an toàn xã hi, chia 
rê khi dai doàn kt các dan toe. 

7. Dy manh  hoat dng hçrp tác, di ngoi trong các v.n d lien quan 
dn cong tác dan tc. Thu hñt ngun lirc quc t, dc bit là ngun vin tr? 
không hoàn 'ai,  nguin vn h trg phát trin chInh thuc (ODA), vn vay 
dài, vin trçi phi chInh phü (NGO); 4n dng h trçY k thu.t tü các to 
chuc, cá nhân quc t gop ph.n nâng cao näng lrc cho ngu?i dan và phát 
trin kinh M - xã hi vüng dng bào DTTS. 

8. Phát huy vai trô cüa Mt trn T quc và các t chuc chinh trj - xã 
hôi, cüa mi can b, dáng viên, cong chüc, viên chuc, doàn viên, hOi  vien, 
ngithi cO uy tin, già lang, tru&ng bàn, trithng các dOng h9 trong cong tác 
tuyën truyn, vn dng nhân dan thirc hin dtrmg iM, chü truung cUa Dáng, 
chInh sách, pháp 1u.t cüa Nba nuâc, xóa bô tp tic lac  hu, me tin dj doan, 
các t nan  xã hi. Mt trn To quôc và các to chuc chInh trj - xà hi tiêp tic 
nâng cao hiu qua cong tác giárn sat, phãn bin và 4n dng nhãn dan tham 
gia xây dirng Dáng và h thng chInh trj trong sch, virng manh. 
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9. To chüc thuc hin 

Ban Can sr Dáng UBND lãnh dao UBND tinh chi dto các sâ, ban, 
ngành, ñy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph can cü chirc näng, 
nhim vii xây dirng k hoach trin khai thirc hin cong tác dan tc vá Chi 
thj nay phü hp vri tInh hInh thirc t cüa dja phuang, dcrn vi. 

Dãng doàn Hi ding nhân dan tinh h.ng näm xây dirng chuo'ng trmnh 
kim tra, giám sat vic th?c hin Chi thj nay. 

M.t trn Ti quc, the t chiirc chInh trj - xã hi tinh xây dirng k 
hoach trin khai thirc hin theo chirc näng, nhim v11. 

Các huyn üy, thj üy, thành ñy, dáng üy trirc thuc Tinh üy quán trit 
xây drng k hoach trin khai thirc hin Chi thj. 

Các ca quan tham mu'u giüp vic Tinh üy theo chüc näng, nhim vi 
chU dng thirc hin và tharn muu cho Ban ThuOng vi,i trin khai Chi thj. 
Giao Ban Dan 4n Tinh üy chü trl, phi hçp Ban Can sir Dãng UBND tinh, 
các Co quan tham mini gi1tp vic Tinh ñy và các co quan có lien quan theo 
dOi, kim tra, don dc vic thirc hin Chi thj nay, djnh k h.ng näm báo 
cáo 1mb üy. 

Chi thj nay duçic ph bin, quán trit din can b, dãng viên và nhân 
dan.!. 

Noi nhân: 
- Ban Bi thu Trung i.rong Dãng, 
- Các ban Dãng Trung ucing, 
- Van phông Trung uong Dãng, 
- U' ban Dan tc, 
- Các ban xây dirng Dãng Tinh üy, 
- Mt trn To quôc, các s&, ban, ngành 
và to chirc chInh trj - xã hi tinh, 
- Các dãng doàn, ban can sr dáng, dáng 
bô truc thuôc Tinh üy, 
- Các dông chI Tinh üy viên, 
- Lãnh do Van phông Tinh üy, 
- Chuyên vién tong hcp -VPTU, 
- Luru Van phông Tinh Uy. 
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