
HỘI LHPN TỈNH LÀO CAI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BAN THƯỜNG VỤ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Số:        /KH-BTV                             Lào Cai, ngày      tháng  7  năm 2022  

 
KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 trong các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

  

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; 
Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích 

-Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghiêm 

túc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước của tỉnh nhằm nâng cao 
trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp về công tác dân tộc; thực hiện có hiệu quả 

mục tiêu của Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành 
chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên 

địa bàn tỉnh; 

- Phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, thu hút nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của khoa 
học công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương 

2.Yêu cầu  

- Các cấp Hội bám sát nội dung nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược công 
tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và yêu cầu của Kế 

hoạch thực hiện Chiến lực công tác dân tộc của tỉnh, đảm bảo trọng tâm, trọng 
điểm, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ của cán bộ, hội viên phụ nữ 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

-Tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp của các cấp 

Hội với các ngành liên quan để triển khai thực hiện công tác dân tộc đảm bảo 
thống nhất, chặt chẽ và đồng bộ  

-Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình liên quan đến dân tộc thuộc 
các Chương trình, Đề án như: Đề án 938, 939; Chương trình Quốc gia XDNTM; 

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... 
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II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp 
ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân tộc: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của  
cán bộ, hội viên về công tác dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

12/3/2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “về công tác dân 
tộc”; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về “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 đình số 05/2011/NĐ-

CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị quyết số 10/NQ-
CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành  “Chiến lược công tác dân tộc giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho 
đồng bào các dân tộc tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc. 

- Quan tâm phát hiện, giới thiệu cho Đảng về công tác phát triển Đảng 
viên nữ, đặc biệt là những vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò người có uy tín và hiệu 
quả hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng; phối hợp biểu dương, tôn 

vinh, động viên người có uy tín doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các 
dân tộc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận vùng đồng 
bào dân tộc; quán triệt phương châm; chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, 

tế nhị, vững chắc; sử dụng phương thức phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, 
từng địa phương. 

Tuyên truyền sâu rộng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người 
DTTS. Đồng thời, động viên, hướng dẫn đồng bào DTTS trang bị kiến thức kinh 

nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông 
chờ, ỷ lại và sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.  

2. Tích cực tham gia công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc 

thông qua giám sát, phản biện xã hội: 

Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng 

tâm là “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” và Nghị quyết số 10/NQ-CP 

ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn  
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. 

Phối hợp  thực hiên hiệu quả Quyết định 217-218 về Tăng cường hoạt động Mặt 

trận tổ quốc và các Đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp công tác phối hợp các cơ quan ban, ngành cùng 
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cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức 
thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc ở địa phương. 

3.Phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác dân tộc: 

- Các cấp Hội phụ nữ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên 
phụ nữ và Nhân dân thực hiện chính sách dân tộc; phối hợp với chính quyền, 

ban ngành địa phương tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong đồng bào 
dân tộc.  

- Tuyên truyền bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em vùng DTTS. Quyết liệt 

trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, trong công tác 

phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội tham gia xây dựng, đề 

xuất và thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; nghiên cứu, rà soát, đánh giá chính sách dân tộc.  

- Phối hợp tổ chức các hoạt động Dự án 8 các nội dung sau:   

Nội dung 1: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần 
xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục 

văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em;  

Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách 

làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải 
quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.  

Nội dung 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ 
em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng, giám sát và 

phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.  

Nội dung 4: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới; kỹ năng thực hiện lồng 

ghép giới (LGG) cho cán bộ trong hệ thống chính trị; già làng, trưởng bản, chức 
sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. 

Các cấp Hội tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Chủ động xây dựng kế 
hoạch tham gia vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc phản 

biện chính sách và giám sát quá trình thực hiện ở địa phương.  

Thực hiện tốt chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở, bảo đảm và thực hiện đúng đắn hiệu quả 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” những 

việc có liên quan đến lợi ích thiết thực của hội viên, phụ nữ và Nhân dân các dân 
tộc ở cơ sở. 

Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ 
nhất là hội viên phụ nữ trong đồng bào dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết 



4 

 

các dân tộc, ý thức tự lực tự cường, tinh thần tự lực vươn lên khắc phục tư tưởng 
trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội phụ nữ tỉnh: 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến 

lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các 
cấp Hội. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết lồng gắn với sơ kết, tổng kết công tác  Dân tộc, tôn 
giáo và công tác Hội hàng năm và giai đoạn ( khi có văn bản) 

- Phối hợp giám sát và phản biện góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả các 
nguồn lực đầu tư, hỗ trợ; tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và người dân trong 

đồng bào dân tộc biết và tham gia quản lý, giám sát quá trình triển khai thực hiện 

2. Hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố: 

- Hội LHPN cấp huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung giải pháp 
kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
2045 xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo thực hiện tới cơ sở. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết lồng gắn với sơ kết, tổng kết công tác Hội hàng 
năm, phát hiện nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến là hội 

viên phụ nữ, các mô hình sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả 
trong đồng bào dân tộc. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 
của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 

tộc trong tình hình mới gắn các báo cáo 6 tháng, năm phong trào Hội gửi về Hội 
LHPN tỉnh; báo cáo giai đoạn khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh 

Lào Cai đề nghị Hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu xây dựng 
kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả./. 

 

                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT tỉnh ủy; 
- TT tỉnh Hội; 
- 9 huyện, thị xã, thành Hội; 

- Lưu: VT, GĐXH-KT. 
 

         
                                                                                      Vũ Thị Tân 
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