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K  HO CH 

Tri n khai Quy t đ nh s  1719/QĐ-TTg ngƠy 14 tháng 10 năm 2021  
c a Th  t ng Chính ph  phê duy t Ch ng trình m c tiêu qu c gia  
phát tri n kinh t  - xư h i vùng đ ng bƠo dơn t c thi u s  vƠ mi n núi  

giai đo n 2021-2030, giai đo n I: Từ năm 2021 đ n năm 2025 
 
 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 c a 

Th  t ớng Chính ph  phê duyệt Ch ơng trình m c tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
- xư hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1719/QĐ-

TTg); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên 

địa bàn tỉnh, c  thể nh  sau: 
I. M C TIểU  
1. M c đích: Nhằm chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả Quyết định số 

1719/QĐ-TTg, xác định nhiệm v  c  thể c a từng đơn vị, địa ph ơng trong triển 
khai Ch ơng trình; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời 
giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thị xư, thành phố trong công tác tham m u, 
đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp quản lỦ, tổ ch c triển khai thực hiện, phấn 
đấu hoàn thành m c tiêu c a Ch ơng trình m c tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xư hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 
I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. M c tiêu t ng quát 
- u tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi c a tỉnh; khai thác tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế so 
sánh c a Vùng, bảo vệ môi tr ờng và không gian sinh sống c a đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

- Rút ngắn khoảng cách về m c thu nhập giữa vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi so với vùng phát triển. 

- Giảm dần số xư, thôn đặc biệt khó khăn, cải thiện rõ rệt đời sống và nâng 
cao sinh kế c a Nhân dân, chú trọng thu hút các nguồn lực để đầu t  xây dựng hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xư hội đồng bộ, kết nối với các vùng phát triển. 

- Đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực: giáo d c, đào tạo, y tế, văn 
hóa; bảo đảm an sinh xư hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả 
quản lỦ nhà n ớc và chất l ợng đội ngũ cán bộ, công ch c, viên ch c, ng ời lao 
động là ng ời dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả công tác quản lỦ nhà n ớc và 
chất l ợng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

- Xóa bỏ dần các phong t c tập quán lạc hậu, đồng thời bảo tồn, phát huy 
các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp đặc tr ng c a các dân tộc.  
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- Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xư hội. 

- C ng cố s c mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì m c tiêu dân giàu, n ớc 
mạnh, dân ch , công bằng, văn minh. 

3. M c tiêu c  th  đ n năm 2025 

- Phấn đấu m c thu nhập bình quân c a ng ời dân tộc thiểu số tăng trên 2 

lần so với năm 2020.  
- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%.  
- 100% xư có đ ờng ô tô đến trung tâm xư đ ợc rải nhựa hoặc bê tông; 

100% thôn, buôn có đ ờng ô tô đến trung tâm đ ợc c ng hóa; 100% số tr ờng, 
lớp học và trạm y tế đ ợc xây dựng kiên cố; trên 99% số hộ dân đ ợc sử d ng 

điện l ới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu 

số đ ợc sử d ng n ớc sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số 

đ ợc xem truyền hình và nghe đài phát thanh. 
- Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định c ; sắp xếp, bố trí ổn định 

90% số hộ di c  không theo quy hoạch; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, 
đất sản xuất cho đồng bào.  

- Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đến tr ờng trên 98%, học sinh trong độ tuổi 
học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông 

trên 60%; ng ời từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.  
- Tăng c ờng công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số đ ợc tiếp cận các 

dịch v  chăm sóc s c khỏe hiện đại; tiếp t c khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 98% đồng bào dân tộc thiểu số 

tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% ph  nữ có thai đ ợc khám thai định kỳ, sinh  

con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp c a cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh 

d ỡng thể nhẹ cân xuống d ới 15%.  
- 50% lao động trong độ tuổi đ ợc đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều 

kiện c a ng ời dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa 
truyền thống tốt đẹp c a các dân tộc; 100% thôn, buôn có nhà sinh hoạt cộng 
đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (hoặc câu lạc bộ) truyền thống hoạt 
động th ờng xuyên, có chất l ợng.  

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ ng ời dân tộc thiểu số, 
nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công ch c, viên ch c 
ng ời dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là ng ời dân tộc thiểu số ở từng 
địa ph ơng. 

II. PH M VI, Đ I T NG VĨ TH I GIAN TH C HI N  
1. Ph m vi: Trên địa bàn các xư, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi; trong đó, u tiên nguồn lực c a Ch ơng trình đầu t  cho các địa bàn 
đặc biệt khó khăn (xư đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn) thuộc 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2. Đ i t ng  

- Xư, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 
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- Hộ gia đình, cá nhân ng ời dân tộc thiểu số; 
- Hộ gia đình, cá nhân ng ời dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 

sinh sống ở xư, thôn đặc biệt khó khăn; 
- Doanh nghiệp, hợp tác xư (HTX), Liên hiệp hợp tác xư (LHHTX), các tổ 

ch c kinh tế hoạt động ở địa bàn các xư, thôn đặc biệt khó khăn. 
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025. 
III. V  TRI N KHAI CÁC D  ÁN THĨNH PH N 

1. D  án 1: Gi i quy t tình tr ng thi u đ t ở, nhƠ ở, đ t s n xu t, 
n c sinh ho t  

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn c  
h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh 

triển khai thực hiện các nội dung Dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế 

c a tỉnh. 

2. D  án 2: Quy ho ch, sắp x p, b  trí, n đ nh dơn c  ở nh ng n i 
c n thi t 

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các cơ quan, đơn vị liên quan căn c  h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, 
ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Dự án 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh. 
3. D  án 3: Phát triển s n xuất nông, lâm nghi p bền v ng, phát huy tiềm 

năng, th  m nh của các vùng miền để s n xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 
a) Ti u d  án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 

bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho ng ời dân.  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ch  trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan căn c  h ớng dẫn c a Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và các bộ, ngành liên quan tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội 
dung Tiểu dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

b) Ti u d  án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

d ợc liệu quỦ, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu t  vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  
- N i dung 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.  
+ Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan căn c  h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các 
Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp 

với tình hình thực tế c a tỉnh. 

+ Ngân hàng Chính sách xư hội tỉnh ch  trì, triển khai chính sách vay vốn 

tín d ng theo h ớng dẫn c a Ngân hàng Chính sách xư hội Việt Nam và quy định 
hiện hành. 

- N i dung 2: Đầu t , hỗ trợ phát triển vùng trồng d ợc liệu quỦ  

+ Sở Y tế ch  trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  h ớng dẫn c a Bộ Y tế và 
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các Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù 
hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

+ Ngân hàng Chính sách xư hội tỉnh ch  trì, triển khai chính sách vay vốn 

tín d ng theo h ớng dẫn c a Ngân hàng Chính sách xư hội Việt Nam và quy định 
hiện hành.  

- N i dung 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu t  

vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
+ Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với và các cơ quan, đơn vị có liên quan  

căn c  h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan, tham m u 
UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

+ Sở Công Th ơng ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 
c  h ớng dẫn c a Bộ Công Th ơng và các Bộ, ngành liên quan tham m u UBND 

tỉnh triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ thúc đẩy tiêu th  sản phẩm vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

c) Ti u d  án 3: Phát triển kinh tế xư hội - mô hình bộ đội gắn với dân 

bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ch  trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên 

quan căn c  h ớng dẫn c a Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan, tham 

m u triển khai thực hiện các nội dung tại Tiểu dự án đảm bảo phù hợp với tình 
hình thực tế c a tỉnh.  

4. D  án 4: Đ u t  c  sở h  t ng thi t y u, ph c v  s n xu t, đ i s ng 

trong vùng đ ng bƠo dơn t c thi u s  vƠ mi n núi vƠ các đ n v  s  nghi p 
công c a lƿnh v c dơn t c  

a) Ti u D  án 1: Đầu t  cơ sở hạ tầng thiết yếu, ph c v  sản xuất, đời 
sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

- N i dung 1: Đầu t  cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi; u tiên đối với các xư đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.  
Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  

h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh 

triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

- N i dung 2: Đầu t  xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng l ới chợ vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  
Sở Công Th ơng ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

căn c  h ớng dẫn c a Bộ Công Th ơng và các Bộ, ngành liên quan, tham m u 
UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

5. D  án 5: Phát tri n giáo d c đƠo t o nơng cao ch t l ng ngu n 
nhơn l c  

a) Ti u d  án 1: Đổi mới hoạt động, c ng cố phát triển các tr ờng phổ 

thông dân tộc nội trú; tr ờng phổ thông dân tộc bán trú; tr ờng phổ thông có học 
sinh bán trú và xóa mù chữ cho ng ời dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Sở Giáo d c và Đào tạo ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan căn c  h ớng dẫn c a Bộ Giáo d c và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan, 
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tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế 
c a tỉnh.   

b) Ti u d  án 2: B i d ng ki n th c dơn t c; đƠo t o d  b  đ i học, 
đ i học vƠ sau đ i học đáp ng nhu c u nhơn l c cho vùng đ ng bƠo dơn t c 
thi u s  vƠ mi n núi  

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với Sở Nội v , Sở Giáo d c và Đào tạo và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan  căn c  h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các 

Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp 
với tình hình thực tế c a tỉnh.  

c) Ti u d  án 3: D  án phát tri n giáo d c ngh  nghi p vƠ gi i quy t 
vi c lƠm cho ng i lao đ ng vùng dơn t c thi u s  vƠ mi n núi  

Sở Lao động - Th ơng binh và Xư hội ch  trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan căn c  h ớng dẫn c a Bộ Lao động - Th ơng binh và Xư hội 
và các Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo 

phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

d) Ti u d  án 4: ĐƠo t o nơng cao năng l c cho c ng đ ng vƠ cán b  
tri n khai Ch ng trình ở các c p   

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  
h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tham m u UBND tỉnh 
triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

6. D  án 6: B o t n, phát huy giá tr  văn hóa truy n th ng t t đẹp c a 

các dơn t c thi u s  gắn v i phát tri n du l ch  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan căn c  h ớng dẫn c a Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, 
ngành liên quan tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với 
tình hình thực tế c a tỉnh.  

7. D  án 7: Chăm sóc s c kh e Nhơn dơn, nơng cao th  tr ng, t m vóc 

ng i dơn t c thi u s ; phòng ch ng suy dinh d ng trẻ em  

Sở Y tế ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  

h ớng dẫn c a Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh triển 
khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

8. D  án 8: Th c hi n bình đẳng gi i vƠ gi i quy t nh ng v n đ  c p thi t 
đ i v i ph  n  vƠ trẻ em: Đề nghị Hội Liên hiệp ph  nữ tỉnh ch  trì, phối hợp với cơ 
quan, đơn vị liên quan căn c  h ớng dẫn c a Hội Liên hiệp ph  nữ Việt Nam và các 
Bộ, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. 

9. D  án 9: Đ u t  phát tri n nhóm dơn t c thi u s  r t ít ng i vƠ 
nhóm dơn t c còn nhi u khó khăn  

a) Ti u d  án 1: Đầu t  phát triển kinh tế - xư hội các dân tộc còn gặp 
nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù 

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  
h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh 

triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  
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b) Ti u D  án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan căn c  h ớng dẫn c a y ban Dân tộc, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan 

tham m u UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế 
c a tỉnh.  

10. D  án 10: Truy n thông, tuyên truy n, vận đ ng trong vùng đ ng 
bƠo dơn t c thi u s  vƠ mi n núi. Ki m tra, giám sát đánh giá vi c t  ch c 

th c hi n Ch ng trình  

a) Ti u d  án 1: Biểu d ơng, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

c a ng ời có uy tín; phổ biến, giáo d c pháp luật, trợ giúp pháp lỦ và tuyên 

truyền, vận động đồng bào; truyền thông ph c v  tổ ch c triển khai thực hiện Đề 
án Tổng thể và Ch ơng trình m c tiêu quốc gia 

- N i dung 1: Biểu d ơng, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 
c a ng ời có uy tín. 

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  
h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tham m u UBND tỉnh 
khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh. 

- N i dung 2: Phổ biến, giáo d c pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào dân tộc thiểu số.   

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  
h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tham m u UBND tỉnh 
khai khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông ch  trì, phối hợp với Ban Dân tộc căn c  
h ớng dẫn c a Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan tham 
m u UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung thông tin đối ngoại vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh.  

- N i dung 3: Tăng c ờng, nâng cao khả năng tiếp cận và th  h ởng hoạt 
động trợ giúp pháp lỦ chất l ợng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Sở T  pháp ch  trì, phối hợp với các địa ph ơng, đơn vị có liên quan căn c  
h ớng dẫn c a Bộ T  pháp và các Bộ, ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh 
triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh. 

b) Ti u d  án 2: ng d ng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
- Sở Thông tin và Truyền thông ch  trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các 

cơ quan, địa ph ơng có liên quan căn c  h ớng dẫn c a Bộ Thông tin và Truyền 

thông và các Bộ, ngành liên quan tham m u UBND tỉnh triển khai nội dung “Hỗ 
trợ đồng bào dân tộc thiểu số ng d ng công nghệ thông tin tại xư để ph c v  phát 
triển kinh tế - xư hội và đảm bảo an ninh trật tự”. 

- Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

căn c  h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tham m u 
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UBND tỉnh triển khai thực hiện Tiểu dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế 
c a tỉnh.  

Liên minh HTX tỉnh ch  trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các địa ph ơng, 
đơn vị có liên quan căn c  h ớng dẫn c a Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ, 
ngành liên quan, tham m u UBND tỉnh triển khai nội dung “Hỗ trợ xây dựng và 
duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” đảm 
bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh. 

c) Ti u d  án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ ch c 

thực hiện Ch ơng trình 

Ban Dân tộc ch  trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  
h ớng dẫn c a y ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tham m u UBND tỉnh 

triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế c a tỉnh. 
IV. D  KI N T NG M C V N VĨ NGU N V N TH C HI N 

CH NG TRỊNH: Căn c  tổng số vốn thực hiện Ch ơng trình giai đoạn 2021-

2025 đ ợc Trung ơng phân bổ, giao Ban dân tộc ch  trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan tham m u UBND tỉnh dự kiến tổng m c vốn để thực hiện 
Ch ơng trình, trong đó phân rõ theo cơ cấu vốn gồm: Ngân sách Trung ơng, 
ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, vốn vay tín d ng chính sách và vốn huy động 
hợp pháp khác. 

V. GI I PHÁP, CƠ CH , CHệNH SÁCH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 

1. V  các nguyên tắc vƠ gi i pháp ch  y u th c hi n Ch ng trình 

- Đầu t  có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xư, thôn, 
buôn khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề b c xúc, cấp bách nhất; u tiên hỗ trợ 
hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất.  

- Bảo đảm công khai, dân ch , phát huy quyền làm ch  và sự tham gia tích 
cực, ch  động c a cộng đồng và ng ời dân; phát huy tinh thần nỗ lực v ơn lên 
c a đồng bào dân tộc thiểu số.  

- u tiên sử d ng các cấu kiện xây dựng theo mô-đun (module) lắp ghép 
bảo đảm thi công nhanh, giảm chi phí ph c v  các công trình. u tiên các công 
trình sử d ng nguyên vật liệu địa ph ơng và sử d ng lao động tại chỗ để tạo thêm 
sinh kế cho ng ời dân.  

- Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa ph ơng trong xây dựng, tổ 
ch c thực hiện Ch ơng trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế 
mạnh, bản sắc văn hóa, phong t c tập quán tốt đẹp c a các dân tộc, các vùng miền 
gắn với c ng cố quốc phòng, an ninh.  

- Hài hòa các cơ chế, quy trình áp d ng thống nhất trong các Dự án, Tiểu 
dự án c a Ch ơng trình; u tiên lựa chọn các nội dung đầu t  có định m c cao 
hơn để tổ ch c thực hiện đối với các đối t ợng th  h ởng; đảm bảo nguyên tắc 
không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu t  c a các Dự án, Tiểu dự án 
thuộc Ch ơng trình đối với cùng một địa bàn, cùng một đối t ợng th  h ởng.  

- Tăng c ờng chuyển đổi số và ng d ng công nghệ thông tin trong công 
tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Ch ơng trình ở các cấp, các 
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ngành; phòng, chống, kịp thời phát hiện và xử lỦ nghiêm các hành vi tiêu cực, 
tham nhũng, lưng phí trong quá trình thực hiện Ch ơng trình.  

2. V  gi i pháp huy đ ng v n 

- Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện Ch ơng trình, trong đó 
ngân sách nhà n ớc đóng vai trò quan trọng và có Ủ nghĩa quyết định; có giải 
pháp huy động hợp lỦ các nguồn vốn ODA; tăng c ờng huy động các nguồn đóng 
góp hợp pháp c a các tổ ch c, doanh nghiệp, cá nhân trong n ớc và n ớc ngoài.  

- Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đ , kịp thời theo đúng cơ cấu 
nguồn vốn đư đ ợc quyết định; bảo đảm tỷ lệ vốn đối ng c a các địa ph ơng và 
trách nhiệm tham gia thực hiện Ch ơng trình c a ng ời dân, đối t ợng th  h ởng.  

3. V  c  ch , chính sách h  tr ; qu n lỦ, th c hi n Ch ng trình: 
Thực hiện theo h ớng dẫn c a Trung ơng và các văn bản c a tỉnh: 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 c a Chính ph  Quy định 
cơ chế quản lỦ, tổ ch c thực hiện các Ch ơng trình m c tiêu quốc gia. 

- Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 c a Th  t ớng Chính 

ph  về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định m c phân bổ vốn ngân sách Trung 
ơng và  tỷ lệ vốn đối ng c a ngân sách địa ph ơng thực hiện Ch ơng trình m c 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xư hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 c a Chính ph  về chính 
sách tín d ng u đưi thực hiện Ch ơng trình m c tiêu quốc gia phát triển phát 
triển kinh tế - xư hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.  
- Các thông t , văn bản h ớng dẫn thực hiện c a Bộ, ngành Trung ơng; 

các văn bản c a tỉnh triển khai thực hiện Ch ơng trình. 
4. V  hoƠn thi n b  máy qu n lỦ, t  ch c th c hi n Ch ng trình 

- Đối với cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo Ch ơng trình và Tổ công tác về Ch ơng 
trình thực hiện theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 c a UBND 
tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các ch ơng trình m c tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025 tỉnh Phú Yên và Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2022 c a Ban 
chỉ đạo về ban hành Quy chế hoạt động c a Ban chỉ đạo các Ch ơng trình m c 
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên. 

- Đối với cấp huyện: Giao Ch  tịch UBND cấp huyện quyết định kiện toàn 
hoặc thành lập mới Ban chỉ đạo chung cho cả 03 Ch ơng trình để đảm bảo tính 
thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Chỉ đạo kiện toàn Ban quản lỦ xư, Ban 
phát triển thôn để triển khai các dự án đầu t  xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù 
theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 c a Chính ph . 

5. V  công tác tuyên truy n: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng m c tiêu c a 
Ch ơng trình đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân c  và ng ời dân tộc thiểu số 
nhằm thay đổi và chuyển biến nhận th c trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, 
giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy Ủ chí ch  động, 
v ơn lên c a ng ời dân tộc thiểu số, nhất là ng ời dân tộc thiểu số nghèo.  
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6. V  khoa học, kỹ thuật vƠ công ngh : Tăng c ờng nghiên c u khoa 
học, chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi để ph c v  công tác dự tính, dự báo, hoạch định, quản lỦ 
thực hiện chính sách dân tộc. 

VI. PHỂN CÔNG QU N Lụ VĨ T  CH C TH C HI N 

1. Ban Dân t c 

- Ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các 

huyện, thị xư, thành phố tham m u UBND tỉnh tổ ch c thực hiện Ch ơng trình 
theo Quy chế hoạt động c a Ban chỉ đạo các Ch ơng trình m c tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên. 

- Ch  trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham m u UBND 
tỉnh xây dựng Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định m c phân bổ vốn ngân 
sách Trung ơng, ngân sách tỉnh và  tỷ lệ vốn đối ng c a ngân sách địa ph ơng 
thực hiện Ch ơng trình theo quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 

30/12/2021 c a Th  t ớng Chính ph  trình HĐND tỉnh quyết định. 

- Tham m u UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch/Đề án triển khai thực hiện 
Ch ơng trình trong giai đoạn 5 năm và hàng năm (bao gồm các nội dung; kế hoạch về 
nguồn vốn, m c tiêu, nhiệm v  gửi cơ quan ch  trì Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành 
phần c a Ch ơng trình, Uỷ ban Dân tộc và các cơ quan) theo quy định.  

- H ớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Ch ơng trình và 

các dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các chính sách đặc thù 

c a địa ph ơng để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn 

trên địa bàn tỉnh.  
- Tham m u UBND tỉnh tổ ch c triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo 

kết quả thực hiện Ch ơng trình trên địa bàn tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm 
hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Các Sở, ngành: Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn, Y t , Công 
Th ng, Giáo d c vƠ ĐƠo t o, Lao đ ng - Th ng binh vƠ Xư h i, Văn hoá 
Th  thao vƠ Du l ch, T  pháp, Thông tin vƠ Truy n thông, B  Ch  huy Quân 
s  t nh, Ngơn hƠng Chính sách Xư h i t nh, H i Liên hi p ph  n  t nh: Ch  
trì triển khai thực hiện các nhiệm v  đ ợc phân công tại phần III Kế hoạch này; 
đề xuất giải pháp c  thể để thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm v , m c tiêu 
các dự án, tiểu dự án do đơn vị ph  trách. Đồng thời, h ớng dẫn các địa ph ơng 
triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực 
hiện định kỳ, đột xuất theo quy định.  

3. Sở K  ho ch vƠ Đ u t : Ch  trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND 

các huyện, thị xư, thành phố tham m u UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu, dự kiến 
phân bổ kinh phí, chỉ tiêu, nhiệm v  c  thể thực hiện Ch ơng trình vào kế hoạch 
5 năm và kế hoạch hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 
theo quy định c a pháp luật.  

4. Sở TƠi chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu t , Ban Dân tộc và 
các đơn vị, địa ph ơng liên quan tham m u UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền 
phân bổ kinh phí Trung ơng bổ sung có m c tiêu, nguồn ngân sách địa ph ơng 
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theo phân cấp, phù hợp khả năng cân đối ngân sách tỉnh và đảm bảo theo quy 

định hiện hành. 
5. Báo Phú Yên, ĐƠi Phát thanh vƠ Truy n hình t nh, C ng thông tin 

đi n tử t nh: Theo ch c năng, nhiệm v  phối hợp với Ban Dân tộc và các địa 
ph ơng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin 
nội dung c a Ch ơng trình để Nhân dân biết.  

6. Đ  ngh  Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam Chi nhánh t nh 

- Chỉ đạo các Tổ ch c tín d ng trên địa bàn triển khai chính sách tín d ng u đưi 
thực hiện Ch ơng trình theo h ớng dẫn c a Ngân hàng Nhà n ớc Việt Nam. 

- Ch  trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, 
thanh tra việc triển khai các chính sách tín d ng u đưi c a Chính ph  thực hiện 

Ch ơng trình tại các chi nhánh tổ ch c tín d ng trên địa bàn theo quy định.  

7. UBND các huy n, th  xư, thƠnh ph   
- Tổ ch c quán triệt đầy đ  các m c tiêu, nhiệm v , giải pháp thực hiện 

c a Ch ơng trình; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận th c, 
trách nhiệm c a các cơ quan, tổ ch c, đoàn thể xư hội và nhân dân trên địa bàn 

trong việc thực hiện nhiệm v  phát triển kinh tế - xư hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi.  
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg và 

c  thể hóa Kế hoạch c a tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế ở cấp mình.  

- Quyết định kiện toàn hoặc thành lập mới Ban chỉ đạo chung cho cả 03 
Ch ơng trình để đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Chỉ 
đạo kiện toàn Ban quản lỦ xư, Ban phát triển thôn để triển khai các dự án đầu t  
xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định số 
27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 c a Chính ph . 

- Trên cơ sở Kế hoạch này khẩn tr ơng phân công nhiệm v  cho các đơn vị, địa 
ph ơng tổ ch c thực hiện trên địa bàn phù hợp với điều kiện c  thể c a địa ph ơng.  

- Tiếp t c rà soát đánh giá thực trạng kinh tế - xư hội, xác định c  thể nhu 

cầu, danh m c đầu t  để xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm tránh chồng 

chéo địa bàn, đối t ợng, nội dung hỗ trợ từ Ch ơng trình m c tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với Ch ơng 

trình m c tiêu quốc gia Nông thôn mới và Ch ơng trình m c tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn. Ch  động bố trí nguồn kinh phí ngân sách huyện, 
lồng ghép với nguồn vốn từ các ch ơng trình m c tiêu quốc gia và nguồn vốn huy 
động hợp pháp khác để triển khai thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xư hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn quản lỦ.  

8. Đ  ngh  y ban Mặt trận T  qu c Vi t Nam t nh, các t  ch c chính 
tr  - xư h i t nh: Phối hợp tăng c ờng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 
hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát huy 
truyền thống đoàn kết các dân tộc, nêu cao Ủ th c tự lực tự c ờng, tinh thần tự lực 
v ơn lên, khắc ph c t  t ởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ c a Nhà n ớc; tăng 
c ờng công tác giám sát và phản biện xư hội trong xây dựng và thực hiện các cơ 
chế, chính sách triển khai Ch ơng trình và các chính sách dân tộc tại địa ph ơng. 
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Căn c  nội dung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị khẩn tr ơng triển khai 
thực hiện. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, v ớng mắc đề nghị báo 

cáo bằng văn bản về Ban Dân tộc để tổng hợp, tham m u UBND tỉnh./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính ph ;  

- y ban Dân tộc;                  (p/h)         

- TT. Tỉnh y, TT. HĐND tỉnh; 
- Mặt trận và các Đoàn thể;     

- Các sở, ban, ngành tỉnh;                                                                                           
- UBND các huyện, TX, TP; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- L u: VT, KT, KGVX. 

TM. Y BAN NHỂN DỂN 
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