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QƯYẺT ĐỊNH
Plic duyệt Chiremg trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tổ - xã liội 

vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đen năm 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật Tố chức Chính phù ngàx' 19 thảng 6 năm 2015: Luậí sửa đồi, 
bồ sung một số điều của Lượt To chức Chinh phủ và Luật To chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng ỉ 1 năm 2019;

Cân cứ Luật Dầu tư công ngày ỉ 3 thảng 6 năm 2019;

Căn cử Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thủnẹ 6 năm 2015:

Căn cử Nghị quyết sẻ Ĩ2Q/2020/QHỈ4 ngày 19 thảng 6 năm 2020 của 
Quốc hội vể việc phè duyệt chù trương đầu tư Chương trình mục tiêu quoc gia 
phát ĩfếiến kinh tể - xã hội vùng đong bào dán tộc thiếu sổ và miền núi giai đoạn 
2021- 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày ỉ 5 thảng 02 năm 2020 của Chinh 
phú về triển khai thực hiện Nghị quyết so 88/2QỈ9/QH14 ngày ỈS thảng ỉ ỉ năm 
20 ỉ 9 của Quắc hội về phê duyệt Để án tổng thế phát triển kỉnh tê - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 202 ỉ- 2030;

Theo đề nghị cùa Hội đồng thấm định nhà nước và Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
ủy ban Dân tộc tại các vân bàn sỗ 5466/HC-HĐ TĐNN ngày 18 thảng 8 năm 
202J và sổ 1409/TTr-UBDT ngày 27 thảng 9 năm 2021 vẻ kết quà thâm định 
Báo cảo nghiên cứu khả thi và phê duyệt Chương trình mục tiêu quóc gia phủi 
triển kinh tể - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiêu sô và miên núi giai đoạn 
2021- 2030. giai đoạn ỉ: từ nảm 202ỉ đèn năm 2025.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quvết định này Chương trinh mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tc - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Điều 2. Ọuyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chù tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung 
ương, Thù trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyểt định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đãng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chinh phủ;
- Các Bộ, cor quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bi thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đong Dản tộc và các ủ y  han của Quổc hội;
-V ăn phòng Quốc hội;.
- Tòa án nhân dân tối cao;
-V iện  Kiềm sát nhân dân tối cao;
- ủ y  ban Giám sát tài chỉnh quốc gia;
* Kiềm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chinh sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triền Việt Nam;
- ủ y  ban Trung ương Mặl trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thẻ;
- Các Thành viên Ban Chi dạo;
- VPCP: BTCN, cảc PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ cổn g  

TTĐT. các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, ỌHĐP (03) S.Tùng.

KTẵ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh
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Độc lập - T ự d o  - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QƯÓC GIA 
Phát triển kinh tể - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: fìr nám 2021 đán năm 2025

(Ban hành kèm theo Qưyểt định sổ: 1Ỉ13/QĐ-TTg 
ngày 1H tháng 10  năm 202ì cùa Thủ tưởng Chinh phù)

Nhàm thực hiện Nghị quyét sổ 120/2020/QH14 ngày 19 thảng 6 năm 2020 
của Quổc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trinh mục tiêu quôc gia phát 
triển kinh tể - xà hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 50 và miền núi giai đoạn 2021 - 
2030 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thù tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quổc gia phát triển kinh tể - xã hội vùng đổng bào 
dân tộc thiêu sỏ và miên núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đên 
nám 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với các nội dung chú yểu sau:

ĨẾ MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
]. Mục tiêu tổng quát:
Khai thác tiềm năng, lợi thể cùa các địa phương trong vùng đồng bảo dân 

tộc thiểu số và miền núi; đồi mới sánạ tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tể, đàm bảo 
an sinh xã hội; giàm nghèo nhanh, bcn vững, thu hẹp dẩn khoảng cách về mửc 
sổng, thu nhập bình quân của vùng so với binh quân chung của cả nước; giảm 
dần sổ xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ôn định dân cư, xây 
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội donjï bộ. liên vùng, kêt nôi vói 
các vùng phát trỉển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải 
thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động íà người dân tộc thiều số; giữ gìn, phát 
huy bản sắc vãn hóa tot đẹp cùa các dân tộc thiểu sổ đi đôi với xóa bò phong tục 
tập quán lạc hậu; thực hiện binh đẳne giới vả giãi quyết những vẩn đề cấp thiết 
đoi với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thong chính trị ờ cơ sờ vững mạnh, giữ 
vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quỏc 
e,ia; cùng cố, tảng cường khối đại đoàn kểt các dân tộc, nâng cao niềm tin cúa 
đong bào các dân tộc đổi với Đảng và Nhả nước.

2. Mục tiêu cự thể đển năm 2025:
a) Mực tiêu cụ the:
Góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh te - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết sọ 88/2019/QH14 ngày 
18 tháng 11 nãm 2019 của Quôe hội về phê duyệt Đê án tông thè phát triển kinh 
tế - xà hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và 
tập Lrung thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên đến năm 2025 theo Nghị quyêt



số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng ó năm 2020 của Quổc hội;
- Phấn đẩu mức thu nhập binh quân của người dân tộc thi cu số tăng ưên 2 

lần so với năm 2020;
- Tỷ ỉệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; 

phẳn đẩu 50% số xã, thôn ra kỉiòi địa bàn dặc biệt khó khán;
- 100% xã có đường ô tô đến trung lâm xã được rãi nhựa hoặc bê tồng; 

70% thôn có đường ô tó den trung tám được cứng hóa. 100% số trường, lớp học 
và trạm y tế dược xây dựng kiên cố; 99% sô hộ dân được sử dụng điện lưới quỏc 
gia và các neuồn điện khác phù hợp; 90% đỏng bào dàn tộc thiểu sô được sử 
dụne nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đông bảo dân tộc thiêu sô được xem 
truyền hình và nghe đài phát thanh; cải thiện cơ sở hạ tâng kỹ thuật, hạ tâng xã 
hội ỡ các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) và thôn đặc biệt khó khàn vùng 
dồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Hoàn thành cơ bàn công tảc định canh, định cư; sẳp xếp, bổ trí ồn định 
90% số hộ di cư không theo quy hoạch. Quy hoạch, sấp xếp, di dời, bô tri 60% 
số hộ dân tộc thiều sổ đane cư irú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi cỏ nguy 
cơ xảy ra lù ống, lù quét, sạt lờ. Giải quvết cơ bản tình trạng thiếu đát ở, đât sản 
xuất cho đồng bào;

- Tỷ ]ệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh troriệ 
độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sờ trên 95%, học trung học phô 
thông trên 60%; người từ 15 tuổi trờ lên đọc thông, viết thạo tiếng phô thông 
trên 90%;

- Tăng cường công tác Y tẻ để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục không 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 tể. Trên 80% phụ nữ có thai được khảm thai định kỳ, 
sinh con ở cơ sở y tể hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy 
dinh dường thể nhẹ cân xuống dưới 15%;

- 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, 
điều kiện của người dân tộc thiểu so và đăc thù vùng đồng bào dân tộc thièii số 
vả miền núi;

- Bào tồn và phát triển các giá trị, bân sắc văn hỏa truyền thống tốt đẹp 
của các dân tộc; 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội vãn 
hỏa, vãn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, cỏ chất lượng;

- Dào tạo, quy hoạch, xây ckmg đội ngũ cản bộ người dân tộc thiểu số, nhất 
lả các dân tộc thiểu sổ tại chổ. Bảo đảm tỳ lệ cán bộ, công chức, viên chức người 
dân tộc thiêu so phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng 
địa phương.

b) Một số chỉ tiêu chú yếu:
- Nhựa hóa, bê tông hỏa hoặc cứng hóa tối thiểu 3.250 km đường nông 

thôn phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân; giải quyết nước sinh hoạt cho 
hơn 268.860 hộ; xây dựng hơn 800 còng trình nước sinh hoạt tập trung. Xây 
dựng, tăng cường cơ sở vật chất, Lhiết bị, đồ dùng dạy học cho hom 320 trường
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Phồ thông Dân lộc nội trú, hơn 1 J0 0  tnrờng Phổ thông Dân tộc bán trú; 07 cơ 
sở dự bị đại học vồ đại học, 03 trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú khu 
vực.

- Giải quyết nhu cẩu cểp ihiết của hộ dàn tộc thiểu số, trong đó:
+ Giải quyết đất ờ cho hơn ỉ 7.400 hộ;
+ Giải quyết nhà ở cho hơn 18.300 hộ;
+ Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuấl cho hơn 47.200 hộ;
+ Giải quyết sinh ké cho hơn 271.800 hộ;
+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 236.700 hộ;
+ HỖ trợ xây dựng hơn 800 cỏng trình nước sinh hoạt tặp trung với hơn 

32.200 hộ thụ hường.
- sẳp  xếp, ổn định dân cư cho hơn 81.500 hộ, bao gồm:
+ Bố trí, sấp xếp ổn định dân đi cư tự do cho hơn 17.400 hộ;
+ Bố trí định canh, định cư cho hơn 9.300 hộ dân tộc thiểu số;
+ Bố trí sẳp xếp ổn định dân cu vùng biên giới cho hơn 8.400 hộ;
+ Bổ trí, sắp xếp ẩn định dân cư vùng đặc biệt khỏ khăn vả khu vực cần 

thiết khác cho hơn 46.400 hộ.
- Thực hiện chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới 

trường” cho hơn 5.Q0Ü em hac sinh dân tộc thiều sổ khó khăn/nãm;
- Tối thiểu 80% phụ nử cỏ thai được phô biến kiến thức, khám thai định 

kỳ, hồ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; hồ trợ 
tăng cường dinh dường cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số vả miên núi;

- Đào tạo nghề cho khoảng 2,25 triệu người; tạo thêm việc làm, tăriE. thu 
nhập cho khoảng 4 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số vả hộ dân tộc Kinh nghèo, 
cận nghèo ờ xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Tổ chức khoảng 320 lớp tập huấn, bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ, 
truyền dạy văn hỏa phi vật thể; hỗ trợ 200 dự án sưu tầm, phục dựng, báo tòn, 
phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiêu số có nguy cơ mai một; bào tôn 
120 ỉễ hội, 80 làng băn, buôn truyền thống phục vụ phát triển du lịch; xây dựng 
240 mô hình văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu sổ, 800 câu lạc bộ sinh 
hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đổng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ dâu tư 
xây dựng 3.590 thiết chể vàn h o Ị  thề thao thôn; hồ trợ đầu tư xây dựng 80 điểm 
đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dàn tộc thiêu sổ và miên núi;

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ liiông tin cho khoảng 30.000 cản bộ trong hệ 
thống chỉnh trị ờ cơ sờ; hồ trợ, tạo điêu kiện cho hơn 60.000 người có uy tín trong 
cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt ờ cơ sờ; bôi dường kiên ihức vê chinh 
sách dân tộc, công tác dân tộc cho hơn 224.900 cán bộ, công chức, viên chức.

II. PHẠM VI, ĐỎI TƯỢNG VÀ THỜÍ GIAN THỤC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi của Chương trình; Irẽn địa bàn các xã, thôn vùng đông bào
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dân cộc thiểu sổ vả miền núi; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu 
tư cho các địa hàn đạc biệt khó khăn (xã đặc biệt khỏ khản, thôn đặc biệt khỏ 
khăn), xã an loàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bảo dân tộc thiểu sô và miền núiế

2. Đối tượng của Chưcmg trinh:
- Xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vả miền núi;
- Hộ gia đìrth, cá nhân n^ười dân tộc thiểu số;
- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX), các tổ chức kinh 

tá hoạt động ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khỏ khăn.
3. Thời gian thực hiện: Từ nãm 2021 đến hết năm 2025.
III. CÁC D ự  ÁN THÀNH PHÀN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Dự án 1: Giải quyểt tình trạng thỉéu đất ở, nhà ở, đát sản xuất, 

nirớc sinh hoạt
a) Mục tiêu:
- Hộ đồng bảo dân tộc thiểu sổ nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống 

tại xã đặc biệt khỏ khăn, thôn đặc biệt khó khản chưa có đât ở, nhà ỡ hoặc có 
nhả ờ tạm, dột nát được hồ trợ đất ở, xây đựng nhà ở đảm bảo 3 cứng (nền cứng, 
khung - tường cứng, mái cứng) phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Phấn đấu đạt 90% hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh 
sống tại xâ đặc biệt khó khăn* thôn đặc biệt khó khăn lảm nghe nòng, lâm, ngư 
nghiệp không có hoặc thiếu trên 50% đẩt sản xuất iheo định mức của địa phương 
được giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuât hoặc hỗ trợ chuyên đôi nghê.

- Góp phẩn đạt 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc 
Kinh sinh sổriR tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khỏ khăn dược sử dụng 
nưỏc sinh hoạt hợp vệ sinh then tiêu chuẩn do cơ quan có ihẩm quyển ban hành.

- Tăng cường tạo việc làm, hồ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu càu, 
điều kiện của người dân tộc thiếu số và địa bản sinh sống.

b) Đổi tượng: Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh 
sòng ờ xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đông bào dân tộc 
thiếu sổ vả miền núi chưa có đất ở; chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hu 
hông; làm nghẻ nông, lâm, ngư nghiệp nhung khòng có hoặc thiếu trên 50% đàt 
sàn xuất theo định mức quv định của địa phương; có khó khăn về nước sinh 
hoạt. Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu sổ thuộc danh sách các dân tộc còn gặp 
nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo cô phụ nữ là chù hộ và là lao 
động duy nhất, trục tiếp nuòi dưỡng người thân không còn khả năng lao động 
hoặc chưa đến độ tuổi lao động.

c) Nội dung:
- Nội dung số 01: Hồ trợ đất ờ: Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả 

năng ngân sách, ử y  ban nhân dân cấp tỉnh xcm xét, quyết định giao đất dể lâm 
nhà ở cho các đổi tượng nêu trên phù hợp với điêu kiện, tập quán ờ địa phưong 
và pháp luật về dất đai, cụ thề:



+ Ở những nơi có điều kiện về đẩt đai, chính quyền địa phương sứ dụng 
số tiền hỗ trợ từ ngán sách đề tạo mặt bằng, làm hạ tâng kỹ thuật để cấp đất ờ 
cho các đối tượng được thụ hường;

+ ơ  các địa phương không có điểu kiện ve đầt đai, chính quyển địa phương 
bố trí kinh phí hỗ trợ cho người dân tự ổn định chỗ ờ theo hinh Thúc xen ghép.

- Nội dung số 02: IIỖ trợ nhả ờ: Hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà theo phong 
tục tập quán của địa phương, định mức tính theo xây dựng 01 căn nhà cấp 4 đảm 
bào 3 cứng (nen cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

- Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: Hộ đản tộc thiểu 
so nghèo; hộ nghèo dân tôc Kinh sinh sống ờ xã đặc biệt khó khàn, thôn dặc biệt 
khỏ khán vùng đổng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi làm nghề nông, lảm, ngư 
nghiệp không có hoặc thiếu lừ 50% đấl sàn xuất trớ lên iheo định mức cùa địa 
phương thì được hường một trong hai chính sách sau:

+ Hỗ trợ trực tiếp đấi sàn xuất: Hộ không có đắt sản xuất nếu có nhu cầu 
thì được chính quyền địa phương trực liếp giao đất sản xuất;

+ HỖ trợ chuyền đổi nghề: Tnròmg hợp chính quyền địa phương không bố 
trí được đẩt sản xuất thì hộ không có đất hoặc thiểu đât sàn xuât được hồ trợ 
chuyển đổi nghề.

- Nội dung sổ 04: Hồ trợ nước sinh hoạt:
+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tản: Uu tiên hỗ trọ để mua sắm trang bị 

hoặc xây dựng bề chứa nước phục vụ sinh hoạt của hộ gia đinh;
+ Hồ trợ nước sinh hoạt tập tning: Đầu tư xảy dựng cống trình nước lập 

irung iheo dự ản được cấp có thầm quvền phê duyệt, ư u  tiên cho người dân 
vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, vùng đặc biệl khỏ khăn, 
vùng cao chưa có nguồn nước hoặc thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Dự án này có nhu 
cẩu vay vốn được vay từ Ngân hàng Chinh sách xà hội đê có dát ớ, xây dựng 
mới hoặc sữa chữa nhả ở, tạo quỳ đât sản xuất, học nghê và chuyển đôi nghê.

d) Phân cồng thực hiện:
- ủy  ban Dân tộc chũ trì, phổi hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dần 

tổ chức thực hiện Dự án.
- ủy  ban nhân dân cấp tinh chi đạo tố chức thực hiện Dự án trên địa bản; 

kiểm tra, giám sát, đảnh giả vả tông hợp báo cảo kêt quả thực hiện Dự án theo 
định kỳ, đột xuất.

đ) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn đê thực hiện Dự án I: 18.177,448 
tý đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 7.840,553 tỷ đồng (vốn đầu tư: 4.565,965 tỷ 
đồng; vốn sự nghiệp: 3,274,588 tỳ đồng);

- Ngân sách địa phương: 640,321 tỷ đồng;
- vổn vay tín dụng chính sách: 9.291,096 tỷ đông;
- Vốn huy (lộng hợp pháp khác: 405,478 tỷ đồng.
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2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ồn định dân cu* ờ nhừng noi 
cần thiết

a) Mực tiêu: Nhàm ổn định và nâng cao đời sổng cùa người dán, hạn che 
tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do; giải qụyèt 
sinh kế, tăng thu nhập, góp phàn giám nghèo, bảo vệ môi trường và củng cô an 
ninh, quốc phòng.

b) Đối tượng: Hộ gia đình dược bổ trí ổn định theo hình thức tái định cư 
lập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chồ theo quy hoạch, kê hoạch dược câp có 
tham quyền phê duyệt, bao gom:

- Hộ đồng bào dân tộc thiều sổ còn du canh, du cư;
- I lộ gia đinh cá nhân di cư tự do đán địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn;
- Hộ gia đình, cá nhân sống ờ địa bàn đặc biệt khó khản, nơi thường 

xuyên xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai cân phải bô trí, sáp xêp 
ôn định dàn cu;

- Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện di chuỵển dển sinh sống ở các xã biên giới, 
các điểm bố trí dân cư tập trung hoặc được bổ trí đến sinh sống ôn định ờ các xà 
biên giới, các điềm bố tri dân cư theo quy hoạch, kế hoạch cùa Nhà nước.

- Xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dồng bào dần tộc thiểu số và miền núi.
c) Nội dung:
- Hồ trợ khảo sát vị trí, địa điểm phục vụ công tác quy hoạch, lập, thấm 

định, phê duyệt dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư.
- ỉ lồ trợ đẩu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:
+ Bồi thường, giải phóng mặt bàng, san lấp mặt bàng đất ở tại điẻm tái 

định cư;
+ Khai hoang đất sản xuất;
+ Đầu tư xây dựng: Đường giao thông (nội vùng dự án và đường nổi điểm 

dân cư mới đán tuvển giao thông gần nhất); công trình thuỷ lợi nhỏ, điện, nước 
sinh hoạt và một số công trinh thiêt yêu khác.

- Hồ trợ trực tiếp hộ gia đình:
+ Hồ trợ nhà ở, đất sản xuất (đổi với trường hợp phải thay đổi chỗ ở);
+ Hồ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ỡ cũ đến nơi tái định cư;
+ Thực hiện các chính sách hồ trợ hiện hành khác đối với các hộ được bố 

trí ổn định như người dân tại chồ.
- Mỗ trợ địa bàn bố trí dân xen ghép:
+ Điều chinh đất ờ, đất sàn xuất giao cho các hộ mới đến (khai hoang, bồi 

thường theo quy định khi thu hồi đất cũa các tồ chức, cá nhân khi thu hồi đất);
+ Xây mới hoặc nâng cắp lớp học, trạm y tế, các công trình Lhủy lợi nội đồng, 

đường dân sinh, diện, nước sinh hoạt và một sổ công trinh hạ tang thiết yếu khác.
d) Phân công thực hiện:
- ủ y  ban Dân tộc chú trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các Bộ, ngành liên quan hướng dần tô chức thực hiện Dự án.



- ủy  ban nhán dân cấp tinh chi đạo tồ chức thực hiện Dự án trên địa bàn; 
kiểm tra. giám sát, đánh giá vả tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo 
định kỳ, đột xuất.

đ) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 2: 6.219,860 tỷ 
đong, trong dỏ:

- Ngân sách trung irơng: 5.974,5 tỷ đồng (vốn đầu tư: 5.471,9 tỷ đồng; 
vốn sự nghiệp: 502,6 tỷ đồng);

- Ngân sách địa phươna: 175,01 tỷ đồng;
- Von huy động hợp pháp khác: 70,350 tỳ đồng.
3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát htiv 

tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hỏa theo chuỗi 
giá trị

a) Tiểu dụ án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vừng gẳn với bào 
vệ rừng và nâng cao ihu nhập cho người dân

- Mục tiêu: Tạo việc làm, thu nhập cho người dân làm nghề rừng; hỗ trợ 
phát triển kinh tể nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế dưới tán 
rừng gấn với bảo vệ rừng bền vừng tại vùng đồng bào dân tộc thiều sổ và miền 
núi, gỏp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc, bảo vệ môi trường 
sinh thải, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động cùa biến đồi khỉ hậu.

- Đối tuợng:
+ Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nạhèo 

đang sinh sống ổn định tại các xã khư vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số vả miền núi, cỏ thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển 
rừng sau: Bào vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản 
ngoài gỗ trên đất quv hoạch phát triển rừng được Nhả nưóc giao đất; nhận khoán 
bào vệ rừng;

+ Cộng đồng dân cư thôn thuộc các xã khu vực II, III thuộc vùng đồrm 
bào dàn tộc thiêu sô và miền núi được giao rừng theo quy định của pháp luật 
đane thực hiện bảo vệ rừng dược giao hoặc rừng nhận khoán.

- Nội dung:
+ Hồ trợ khoán bảo vệ rìme, đối với diện tích rừng Nhả nước giao cho Ban 

quán lý rừng đặc đụng, rừng phỏng hộ; diện tích rimg đặc dụng, rừng phòng hộ 
được Nhà nuác giao cho các tô chức kinh tế theo quy dịnh hiện hành; diện tích 
rừng tự nhiên do ủ y  ban nhân dân cẩp xã trục tiếp quản lý;

+ Hỗ trợ bảo vệ rừng đốt vởỉ rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng 
sàn xuẩt là rừng tự nhiên đã giao cho cộng dông, hộ gia đinh;

+ Hỗ trợ khoanh nuôi tải sinh có trồng rừng bồ sung;
+ Đổi với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã giao 

ổn định, lâu dài cho hộ gia đinh được hồ trợ một lần cho chu kỳ đâu tiên đô 
irong rừng sản xuất bàng loài cây lấy gỗ, cây [âm sản ngoài go;

+ n ỗ  trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng 
rừng phòne hộ đã giao cho hộ gia đình theo quy định hiện hành. Hộ gia đình
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được hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy 
định có liên quan;

+ Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham 
gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng cỏ trồng bổ sung, trồng rừng sản 
xuất, phát trien lâm sản ngoài gỗ, trồng rimg phòng hộ.

- Phản công thực hiện:
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chù trì, phổi hợp với các Bộ, 

ngành liên quan hướng dần tổ chức thực hiện Tiêu dự án.
+ Úy ban nhân dân cấp tinh chi đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án trẽn địa 

bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cảo kết quả thực hiện Tiểu dự 
án theo định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1: 
13.835,352 tỹ dồng (vốn sự nghiệp từ ngân sách trunu ương).

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuồi giá trị, vùng trổng 
dược liệu quý, thúc đấy khời sự kinh doanh, khời nghiệp và thu hút đâu tư vùng 
dồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi

- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.
+ Mục tiêu: Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuồi giá trị phủ hợp 

với từng vùng, miền; khai thác tiềm năng lợi thế iheo hướng chuyển đổi cơ cấu 
cáy trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, 
giảm nghèo bền vừng vùng đồng bào dân tộc thiêu so và miền núi.

+ Đối tượng:
. Các hộ nghèo, cận nghèo. Ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và là 

lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dường người thân không còn khả năng lao 
động hoặc chưa đến độ tuồi lao dộng; hộ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, 
thôn đặc biệt khó khăn.

. Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biển, kinh doanh), HTX tham gia vào 
chuồi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

+ Địa bàn: Các xã, thôn thuộc 'vùng đồng bào dân tộc thiểu số vả miền núi.
+ Nội dung: Ưu tiên tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ôn định, hồ trợ 

áp dụng kỷ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ, nâng cao năng lực sơ chế, chế 
biến và phát triển thị trường, trong đỏ:

. Với các địa phưcmệ cỏ thế mạnh trong phát triển nguồn nguvên liệu, có 
diêu kiện phát triên sản xuât, cán cứ vào tình hình thực tẽ, Uy ban nhân dàn câp 
huyện lựa chọn để hồ trợ các dụ án phát triển sàn xuất theo chuồi giá trị do các 
tô chức kinh tê và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện, tập trung hô 
trợ một số nội dung chù yếu sau:

* Tư vấn xây dựng liên kết, chi phi khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển 
chuồi giá trị; Ur vấn xây dụme phương án, ke hoạch sản xuất kinh doanh, quy 
trình kỳ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường;

* Hồ trợ nguvén liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật;
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* Tập huấn kỷ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, 
năng lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ;

* Hướng dẫn áp dụng quy trinh kỹ thuật và quàn lý chẩt lượng đồng bộ; 
xây dựng, đãng ký thương hiệu, chi dẫn dịíì lý cho sản phẩm; các hoạt cỉộng 
quảng bá sàn phẩm, mỡ rộng các kênh phân phối;

* Đổi với những địa phươne. đã bước đầu hình thảnh sản xuất theo chuỗi 
t»iá trị, tập trung hồ trợ đế củng cố, mở rộng, nâng cấp liên kết chuồi giả trị gan 
với tiêu thụ sản phẩm đã có.

. Với các địa phương không có điều kiện thực hiện phát triền sán xuất 
theo chuỗi giá trị, càn cứ vào tình hình thực tể, ủ y  ban nhân dân cấp huyện tập 
irung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạns hóa sinh kế, trong đó tập trung hồ trợ 
một sổ nội đung chủ yêu sau:

* Hỗ trự phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật; eiống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tu, dụng cụ sản 
xuất; phân bón, thức ãn chăn nuôi, thuốc bào vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm 
chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản và các hoạt động khác liên quan 
đến sản xuất;

* Hồ ượ phát triển ngành nghề và dịch vụ: Hỗ trợ thiết kế nhả xưởng; 
hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị; thiết bị, vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng 
nghiệp, tiêp cận thị truờng, tạo việc làm;

* Hồ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đc xuất, 
phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cẩu cùa cộng đồng; phù hợp với mục tiêu 
của Chương trình vả quy định cùa pháp lu ậ t

, Các đổi tưọng cùa Tiểu dự án được vay vốn tín dụng chính sách và vốn 
tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thõn theo quy định hiện hành.

+ Phân công thực hiện:
. ủ y  ban Dân tộc chủ trì, phổi hợp với Bộ Nông níihiệp và Phát triển nỏng 

thôn và các Bộ, ngành hướng dần tổ chức thực hiện.
. ủ y  ban nhân dân cấp tình chĩ đạo tổ chức thực hiện ừên địa bản; kiểm tra, 

giám sát, đánh giả và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, dột xuất.
. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vav vốn tín dụng chính sách 

theo quy định hiện hãnh.
- Nội dung số 02: Đầũ tư, hồ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.
+ Mục tiêu: Bước đầu hình thành hệ thống chuỗi giá trị phát triển dược 

liệu quý; hình thành ý thức nuôi trồng dược liệu theo chuồi giá trị và bão tồn 
nẹuồn gien dược liệu đảm bào các quy trinh và tiêu chuẩn quản lý chất lượng; 
ket họp bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

+ Đổi tượng;
. Các dự án phái triền sâm và dược liệu quý có hoạt động ở các địa bàn 

đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dán tộc thiểu số và miền núi, sử dụng tối thiểu 
50% lao động là người dân tộc thiêu số (ưu tiên các dự án sử đụng trên 50% lao 
động ỉả nử), do các tô chức kinh tê và cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu
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sổ, hộ nghèo sinh sổng trong vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp cùng tham gia 
thực hiện và cam kết hỗ trợ thu mua, sản xuất, tiêu thụ dược liệu trong vùng;

. Thôn, xả, huyện, tinh nơi triển khai dự án.
+ Nội đung:
. Địa phương nơi triền khai dự ản căn cứ điều kiện thực tá hỗ trợ, bố trí, 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê đủ môi trirờne. rừng đê triên khai dự án;
, Hỗ trợ xây dựníi cơ sở hạ tầng (đường giao thòng kểt nổi đạt chuẩn cấp 

V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước) để phục vụ dự án phảt triển vùng 
nguyên liệu. Ưu tiên hỗ trợ các dự ản nhận góp vồn bẳng quyền sử dụng đàt của 
hộ gia đình, cá nhân sinh sông trên địa bản thực hiện dự án đê hỉnh ihành vùng 
nguyên liệu;

. Hồ trợ kinh phí cải tạo cơ sờ hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, 
nước, nhà xướng, cơ sờ bảo quán dược liệu quý và mua sắm trang thiếi bị trong 
hàng rảo dự án. Ưu tiên hỗ trợ các khu, vùng nuôi trong dược liệu ứng dụng 
công nghệ cao;

. Hồ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chồ;

. HỖ trợ chi phí quàng cáo, xây dụng thương hiệu sán phẩm chủ lực quốc 
gỉa và câp tỉnh;

. Hồ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quvền 
công nghệ, mưa công nghệ hoặc mua kál quả rmhiên cứu khoa học và phát trién 
công nghệ để tạo ra sản phâm mới, cải tiên công nghệ, giảm thiêu ỏ nhiễm môi 
trường, tiét kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng;

. Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng 
quy trình kỹ thuật và quàn lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi;

. Hồ trợ giống, vật tư. bao bì, nhàn mảc sản phẩm, tối đa không quá 03 vụ 
hoặc 03 chu kỷ sản xuất, khai thác sân phâm;

. Đối với các dự ản trung tâm nhân giổng úng dụng còng nghệ cao, hỗ trợ 
01 lần tối đa 80% chi phí sản xuất giống gốc vả 50% chi phí sản xuất giổng 
thương phấm;

. Hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách theo dự án được cấp có thẩm quyền phc 
duyệt cho cơ sở sản xuât kỉnh doanh sử dụng từ 50% tông sô lao động trở lên là 
người dân tộc thiêu số;

, Hỗ trợ úng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thổng kết nối 
chuỗi giá trị dược liệu và sàn phẩm y dược cồ truyền được truy xuất nguồn gốc, 
xuất xử, chẩt lượng; xúc tiến thương mại cho mục tiêu phát triển kinh tế * xã hội 
vùng đong bào dân tộc thiểu sổ và miền núi.

+ Phán công thực hiện:
. Bộ Y tể chù tri, phối hạp với ủy  ban Dân tộc vả Bộ, ngành lỉên quan 

hướng dần các địa phương nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện phương án phát 
triển dược liệu và phê đuyệt dự án; xây dựng, đé xuât cơ chế quản lýt khuyên 
khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư phảt triển dược liệu và hướng dẫn tô chức 
thực hiện ỡ địa phương;
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. Ngân hảng Chính sách xã hội thực hiện cho vay von tín đụng chính sách 
đối với dự án đuợc cẩp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khời nghiệp và thu hút 
đầu Ur vùng đồng bào dân tộc thiểu so vả miền núL

+■ Mục tiêu: Thúc đẩy, hỗ trợ quả trinh chuyển đổi cơ cẩu kinh tế theo 
hướng tăng tỳ trọng hàng hóa, địch vụ ò khu vực các xã đặc biệt khó khãn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khỡi sự 
kinh doanh trong đong bào dân tộc thiểu số dựa trên tiềm năng, the mạnh và 
nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương; lạo việc làm và thu nhập ổn định kêt 
hợp với bào tồn, phảt huy các giá trị vãn hóa, tri thức truyền thống cùa cộng 
đồng các dân tộc thiểu sổ.

+ Đổi tượng:
, Doanh nghiệp, HTX đane hoạt động trên địa bàn CÄC xâ đặc biệt khó 

khàn thuộc vùng dồng bảo dân tộc thiêu sổ vả miền núi cỏ ke hoạch ÍĨ1 Ờ rộng 
kinh doanh, sản xuất; doanh nghiệp, HTX mới thành lập có các hoạt động vả sử 
dụng lao động trên dịa bàn các xã đặc biệt khó khàn thuộc vùng đông bào dân 
tộc thiểu số và miền núi;

. Các trường đai học có đône sinh viên dân tộc ihiểu sổ theo học và có các 
hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại các xã đặc biệt 
khó khăn thuộc vùng đồng bào dán tộc thiêu số và miền núi;

. Hộ gia đinh, cá nhàn người dàn tộc thiểu sổ; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh 
song tại các xã, thôn vùng dồng bào dân tộc thỉểu so vả miền núi.

+ Nội dung:
. Hồ trợ xây dụng các mô hinh khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ờ vùne, 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
. HỒ trợ xây dựng, vận hành các dự án “Trun^ tâm hồ trợ khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp và thu hút đẩu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền 
núi” tại các trường đại học và Văn phòng điều phối Chương trinh thuộc Uy ban 
Dân tộc;

. Hồ trợ xây đựng và vận hành thí điểm các dự án “Trung tâm kết nối giao 
thương thương mại, du lịch và quảng bả sản vật vùng dông bào dân tộc thiểu số 
và miền núi” tại ủ y  ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố: Quàng Ninh, Lào Cãi, 
Lâm Đồng, cần  Thơ;

. Định kỷ hàng nãm tổ chức biếu dương thanh niên, sinh viên, ngiròri có uy 
tín tiêu biểu và tấm Gương khời nghiệp thành công ớ vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số;

. Tổ chức các hoạt dộng thu hút đầu tư vùng đong bào dân tộc thiểu sổ và 
miền núi;

. Tổ chức các hội chợ, triển khai thúc đấy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng 
bào dân tộc thiêu 50 và miên núi.

+ Phân còng thực hiện:
. Úy ban Dản tộc chù trì, phối với các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn
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triên khai các hoạt động thúc đây khới sự kinh doanh, khờỉ ne,hiệp và thu hút 
đầu tư vùng đong bảo dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn cảc trường đại 
học triển khai ihực hiện các dự án “Trung tâm  hỗ trợ khới sự kinh doanh, khỡi 
nghiệp vã thu hút đầu tư vùng đồntỉ bào dân tộc thiểu số và miền núi"; thực hiện 
thí điêm tlự án “Trung tâm kẽt nôi giao thươne, thương mại, du lịch và quảng bá 
sản vật vùng dồng bào dân tộc thiêu số và mien núi” tại ủ y  ban Dân tộc và 
hưcmg dẫn ủ y  ban nhân dàn các tinh, thảnh phổ: Quảng Ninh, Lào Cai, Lãm 
Đồng, Cần Thơ triển khai thực hiện các dự án thí điểm tại địa phương;

. Bộ Công Thương hướng dần thực hiện nội dung hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ 
sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

. ử y  ban nhân dân cểp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung liên 
quan trên dịa bàn; kicm tra, giám sát, đánh giá và tổng họp báo cảo kết quả thực 
hiện các nội dung liên quan Lheo định kỳ, đột xuất. Uy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố: Quàng Ninh, Lào Cai, Lâm Đồng, c ầ n  Thơ chù trì, phôi hợp với ủ y  
ban Dân tộc bố trí lồng ghép nguồn lực của địa phương, liên kết với các to chức, 
cá nhân có năna; lực đê thực hiện thí điểm các dự án “Trung tâm kèt nối giao 
thuơng thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đồng bảo dân tộc thiểu sổ 
và miền núi” tại địa plurơng.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 
20.060,959 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 7.255,643 tỳ đong (vốn đau tư: 735 tỷ đông; vôn 
sự nghiệp: 6.520,643 tỷ đồng);

+■ Ngân sách địa phương: 403,768 tỷ đồng;
+ Vốn vay tín dụng chính sách: 10.435,924 tỷ dồng;
+ vổn  huy động khác; 1.965,624 tỷ đồng.
c) Tiểu dự ản 3: Phát triển kinh tế xã hội - mộ hình bộ đội ẹẳn với đàn bán 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Mực tiêu: Xây dựng các mô hình sắn kết quân dân, mô hình giảm nghèo 

bền vững gắn phát triển kinh tể - xã hội với xây dựng thế trận phòng thú và thê 
trận bào đảm hậu cần tại các địa bàn chien lược.

- Đối lượng:
+ Hộ gia đình người dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát 

nghèo người Kinh;
+ Các cơ sở sàn xuất; cơ sờ chề biển tiêu thụ sản phẩm; doanh nghiệp sử 

đụng lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Các tổ chức, đoàn thể, cán bộ chuyên mỏn tham gia dự án.
- Phạm vi: Các xà khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa thuộc vùng đổng 

bảo dân tộc thiểu số và miền núi, địa bản chiến lược về quốc phòng an ninh.
- Nội dung:
+ Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi: Hỗ trợ phát triên chăn nuôi; chè 

biến thức ăn chăn nuôi tại chỗ; tập huấn, tư vẩn kỹ thuật gắn với nhiệm vụ xây 
dựng thế trận quốc phòng an ninh vả các hoạt động khác có liên quan;



+ Hồ trợ các dự án, mô hình trồng trọt (phát triển cây trồng phù hợp với 
thổ nhưỡng cùa từng vùng, miền): Hồ trợ phát triển trong trọt; tập huấn, tư vấn 
kv thuật gắn với nhiệm vụ xây dựng thế trận quôc phòng an ninh và các hoạt 
động khác có liên quan;

+ Cán bộ, chiến sỳ quân đội nâng bước em tới trường: Hồ trợ các em 
trong độ tuổi đi học (từ lớp 1 đen lớp 12) là dân tộc thiểu số đang sinh sống ở 
khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn; là con cúa người có uy tín, người tích 
cực tham gia bảo vệ biẻn giới trong dông bào các dân tộc thiêu sô và các em là 
người dàn tộc thiểu số còn eặp nhieu khó khẫn, có khỏ khăn dặc thừ sinh song ở 
khu vực biên giới được các đơn vị Ọuân đội nhận nuôi và hỗ trợ, giúp đỏẽ

- Phán công thục hiện:
+ Bộ Quốc phòng chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương liên 

quan hướng dần tổ chức thực hiện Tiểu dự án.
+ ủ y  ban nhân dân cấp tinh chi đạo tổ chức thực hiện các nội dung liên 

quan trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tỏng hợp báo cáo kêt quả thực 
hiện các nội dung liên quan theo định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn vả nguồn vổn để thực hiện Tiểu dự án 3: 1.140 tỷ 
đồng (vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương).

4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sổng 
trong vùng đồng bào dân tộc thiều so và miền núi và các đơn vị sự nghiệp 
công lập cua tình vực dâo tộc

a) Tiếu dự án 1: Đầu tư cơ sờ hạ tầng thiết yếu, phục vụ sàn xuất, đời 
sống trong vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miên núi

- Mực tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân 
sinh ờ các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khỏ khăn; đầu tư đường đến 
trung tâm xà và cứng hóa đường đến irung lảm xã, liên xã, cụ thê: 100% xă có 
đường ô tô đén trung tâm xã được rãi nhựa hoặc bê tông; 70% thôn có đường ô tô 
đến trung tâm được címg hóa. 100% số trường, lớp học và trạm y tê dược xây 
dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử dụng diện lưới quốc gia và các nguôn diện 
khác phù hợp; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình vả nghe đài 
phát thanhằ

- Phạm vi: Các xă, ihón vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Nội dung:
+ Nội đung số 01: Đầu tư cơ sờ hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc 

ihiêu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt 
khó khãn.

. Dầu tư xây dựng, cải tạo các công Irình giao thông nông thôn phục vụ 
sản xuất, kinh doanh và dân sinh; công trinh cung cảp diện phục vụ sinh hoạt và 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn, bàn; trạm chuyên tiếp phát thanh xã, nhà 
sinh hoạt cộng đồng; trường, lớp học đạt chuấn; các công trinh thủy lợi nhỏ; các 
công trinh hạ tầng quy mô nhò khác do cộng đong đề xuất, phù hợp với phong 
tue, tập quán để phục vụ nhu câu cùa cộng đông, phù hợp với mục tiêu của
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Chương trình và quy định của pháp luật; ưu tiên cône trình có nhiều liộ nghèo, 
phụ nừ hường [ựi;

. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bão dưỡna, mua sẩm trang 
thiết bị cho các trạm y tế xà bão đám đạt chuẩn;

. Đầu tư cứng hóa đường đen trung tâm xã chưa đuọc cứng hóa; ưu tiên 
dầu tu đối với các xã chưa có đường từ trung tâm huyện đen trung tâm xã, 
đường liên xã (từ trung tám xâ đên trung tâm xă);

ệ Đầu tư cơ sờ hạ tầng trọng điểm kết nối các xã đặc biệt khó khăn trên 
cùng địa bàn (hệ thống hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế; hệ thống cẩu, đường giao 
thông; hạ tầng lưới điện...); xây dụng cầu dân sinh đẽ phục vụ sinh hoạt, tăng 
cường kết nối, tạo trục động lực phát triển dong bộ trên cơ sờ thúc đây liên kết 
giữa các xã đặc biệt khỏ khàn nhằm phát huy sức mạnh tiểu vùng giúp phát triển 
bèn vững vả góp phân xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiêu sô 
và miên núi;

. Đẩu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng thí điếm 04 nhà hỏa táng điện cho đồng 
bào dân tộc thiểu số tinh Ninh Thuận, Bình Thuận (mồi tinh 02 công trình);

, Duy tu, bão dường công trinh cơ sở hạ tầng trẽn địa bàn đặc biệt khó 
khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn dã đẩu lư từ  giaỉ đoạn trước.

+ Nội dung sổ 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng 
đong bào dàn tộc thiểu số và miền núi.

- Phân công thực hiện:
+ ủy  ban Dân tộc chủ trì, phổi hợp với các Bộ, ngảnh liên quan hướng 

dẫn chung về tồ chức thực hiện Tiểu dự án và hướng dẫn thực hiện Nội dung số 
01; chủ trì, phối hạp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế chi đạo cảc địa phươTìg rà 
soát danh mục đầu tư bảo đảm không trùng lặp về nội dung, nguồn vôn trên 
cùng một địa bàn;

+ Bộ Công Thưcmg chú trì, phổi hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng 
dẫn tổ chức thực hiện Nội dung 50 02;

+ ủ y  ban nhân dân cấp tinh chi đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án trên dịa 
hàn; kiểm tra, giâm sát, đánh giá và tỏng hợp báo cáo kêt quả thực hiện Tiểu dự 
án theo định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn đố thực hiện Tiêu dự án 1: 
27.792,442 tỷ đồng, trong đó;

+ Ngân sách trung ương: 27.461,302 tỹ đồng (vốn đầu tư: 25.239,702 tý 
dồng; vổn sự nghiệp: 2 .221,6 tỷ đồng);

4- Ngân sách địa phương: 331J  40 tỷ đồng.
b) Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sờ vật chất các dơn vị sự nghiệp câng lập hoạt 

động trong lĩnh vực công tác dân tộc
- Mục tiêu: Củng cố, tăng cường cơ sờ vật chất, năng lực đào tạo các 

trường dự bị đại học. trường phổ thông dân tộc nội trú; nâng cao chất lượng đào 
tạo hệ dự bị đại học cho học sinh đân tộc thiều số đê bào đảm chất lượng đảo tạo 
đại học người dân tộc thiểu so.

14



15

- Đối tượng: Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực dân 
tộc, bao gồm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại 
học Dân tộc sầm  Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị 
Đại học Thậnh phố Hồ Chí Minh, Trường Hừu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, 
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Băc, Đại học Tây Băc, Đại học Tây Nguyên, 
Đại học Tân Trào.

- Nội dung:
+ Đầu tư xây dựng các công trinh phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo 

viên và học sinh (Nhà ký túc xá, Nhà hiệu bộ, Trạm y tê học sinh dân tộc nội trú, 
Nhả thí nghiệm thực hành, Nhà thư viện tổng hợp, Nhà đa chức năng, Giảng 
đirờng, Nhà công vụ cán bộ giáo viên nội trú, sân vận dộng, bê bơi, công trình 
thể thao, Phòng công vụ giáo viên, Nhà ăn, nhà bep, Phòng quàn lý học sinh nội 
trú, Công trình vệ sinh, Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc; cải tạo, nâng 
cấp hệ thông cơ sờ hạ tang);

+ Mua sám trang thiết bị hồ trợ hoạt động giảng dạy, học tập (Thiết bị, 
dụng cụ phục vụ chuyên đôi số và áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 
và học tập, các thiêt bị thực hành, thí nghiệm; hệ thông máy tính, máy chiêu; 
thiết bị phục vụ giảng dạy tin học, ngoại ngừ, y, dược; dụng cụ giáo dục thê chât 
và các trang thiet bị khác phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập).

- Phân công thực hiện:
+ ù y  ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chi đạo tổ 

chức thực hiện đổi với các trường dự bị đại học và Trường Phô thông Vùng cao 
Việt Bẳc.

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với ủ y  ban Dân tộc chi đạo tổ 
chức thực hiện đối với các trường: Đại học Tây Bẳc, Đại học 'rây NguyênẾ

+ ủ y  ban nhân dân tình Tuvên Quang chi đạo tổ chức thực hiện đối với 
Trường Đại học Tân Trào.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự ản 2: 2.800 tỷ 
đong (vốn đầu tư từ ngân sách trung ương).

5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực

a) Tiểu dự án 1: Đồi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, trườna phô thông dân tộc bán trú, trưòrng phô thông có học 
sinh ở  bán trú và xóa mù chừ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Mục tiêu: Cùng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông 
dân tộc nội trú, trường phô thông dân tộc bán trú, trường phô thông có học sinh 
ở bán trú; đẩu tư bổ sung, nâng cấp cơ sờ vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn 
quốc gia để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học (bao gồm cả các hoạt động dạy 
vá học trực tuven), nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, nội trú. Nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảo viên các trường phổ thông dân tộc nội 
trú, trường pho thông dân tộc bán trú, trường phô thông có học sinh ờ bán trú. 
Nâng cao nhận thức, tĩách nhiệm về công tác xoá mù chữ, tiêp tục duy trì và 
nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chừ.



- Đổi lượng:
+ Hệ thổng các trường phổ ihông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân 

tộc bán trú và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh đang trực tiep quản lý, 
giảng dạy và học tập tại các nhà trường. Ưu tiên dầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sờ 
vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ chuyển đồi số trong giảng dạy vã học 
tập cho các trường phồ thông dân tộc nội trú, trường phô thông dân tộc bán trú, 
trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùne đong bào dân tộc thiểu số vả miền 
núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vả vùng khó khàn, biên 
giỏi; các trườnẹ chưa có cơ sở vật chất hoặc có nhưng còn phải thuê, mượn hoặc 
xuôỉig cáp;

+ Cán bộ quăn lý, giảo viên, người tham gia thực hiện công tác xỏa mù 
chữ (già làng, trường bản, bộ đội biên phòng, trụ trì, sư, lãng, ni tại các chùa, các 
tổ chức, cá nhân, nhá hảo tâm và các đối tượng khác) ở vùng đồng bào dàn tộc 
thiểu số và miền núi. Ưu tiên đầu tư cho cho các địa phương thuộc vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khán, biên giới.

- Nội dung:
+ Đầu tư cơ sở vật chát, Irang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc 

nội trú, bán trú, cô học sinh bán trú:
. Nâng cấp, cải tạo cơ sờ vật chất khối phòng/công trình phục vụ ãn, ở, 

sinh hoạt cho học sinh và phòn^ công vụ giáo viên;
. Nâng cấp, cải tạo cơ sờ vật chẩt/khổi phòng/công trình phục vụ học tập; 

bổ sung, nâng cấp các công trinh phụ trợ khác;
. Đầu tư cơ sờ vật chất phục vụ chuyến đổi số giảo dục phục vụ việc giảng 

dạy và học tập trực tuyến cho học sinh dân tộc thièu sổ;
ẵ Ưu tiên dầu tư xây dựng trường dân tộc nội trú cho huyện có đông đồng 

bào dân tộc thiểu so sinh sống nhung chưa có hoặc phâi đi thuê địa điểm đế tỏ 
chức hoạt động.

+ Xóa mù chữ cho ngirời dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số:
. Xây dựng tài liệu phục vụ hirớng dẫn dạv xoá mù chữ, thiết kế công 

nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về xoá mù chữ, dạy học xoả mù chừ;
. Bồi đương, tập huấn, truyền thông, tuyên truyền;
. Hỗ trợ ngườỉ dân tham gia học xoá mù chữ;
. Hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, vãn phòng phẩm.
- Phân công thực hiện:
+ Bộ Giáo dục vả Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cảc địa 

phương liên quan hướng dần tổ chức thực hiện Tiểu dự án.
+ ủy  ban nhân dân cấp tỉnh chi đạo tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn; 

kiểm tra, giám sát, đảnh giá và tồng hợp báo cảo kết quả thực hiện Dự án theo 
định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án l T 8.480,006 
tỷ đồng, bao gồm:
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+ Ngân sách trung ương là 8.351,780 tỷ đồng (vốn đầu tư 6.372,233 tỷ 
đồng, vốn sự nghiệp 1.979,547 tỷ đồng).

+ Ngân sách địa phương: 128,226 tỷ đồng.
b) Tiểu dự án 2: Bồi dường kiến ihức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học 

và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiêu sô và 
miền núi.

- Mục tiêu:
+ Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, vãn hóa dân tộc thiểu số, chính 

sách dàn tộc cho đội ngù cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bôi 
dường tiếng dán tộc thiểu sổ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng 
đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi.

+ Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học nhàm góp phần xây dựng 
đội ngũ cản bộ, công chức, viên chức người dàn tộc thiêu sô và nâng cao chát 
lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiêu sổ và miên núi.

- Đối tượng:
+ Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và dạy tiếng dân tộc thiểu số: Cán 

bộ, cồng chức, viên chức theo dõi công tác dán tộc ờ các Bộ, ngành trung ương 
và cán bộ côn^ chức, viên chức công tác ờ vùng dân tộc thiêu số; dạy tiếng dân 
tộc thiểu số đoi với cán bộ, công chức, viên chức, thuộc nhóm đối tượng 3, 4 
tiếp xúc trục tiếp, làm việc với đồng bào dản tộc thiểu số;

+ Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học: Học sinh, sinh viên, cán 
bộ, công chức, viên chức học tập và công tác trên địa bàn vùng đông bào dân tộc 
thiểu sổ và miền núi vả trong các cơ quan công tác dân tộc được hỗ trợ trong đào 
tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học; ưu tiên người dân tộc thiểu sỏ thuộc 
nhóm dân tộc thiểu so có khó khăn đặc thù, nhóm dân tộc thiêu số còn gặp nhiêu 
khó khăn, hộ dân tộc thiểu số rmhèo thuộc các xã đặc biệt khó khàn, người dân 
tộc thiều số có hoàn cảnh khỏ khăn và phụ nữ dân tộc thiểu số.

- Nội dung:
+ Nội dung sổ 01 : Bồi dường kiến thức dân tộc:
Ẻ Bồi dường kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm dối 

tượng 2, 3 và 4; lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quản trên địa bàn 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

. Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp 
huyện, cấp xã; lực lượng công an, quân đội cóng tác, đóng quàn trên địa bàn 
vùng đong bào dân tộc thiêu số và miên núi.

+ Nội dung sổ 02: Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học:
. Đối với bồi dường hệ dự bị đại học: Hồ Ượ cho các cơ sở giáo dục 

chuyên biệt và trường dại học tỏ chức bồi dường hệ dự bị dại học cho học sinh 
vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi đảm bảo quy mô tôi thiêu 200 sinh 
vicn/1 vạn dàn (người dân tộc thicu số) thuộc nhỏm dàn tộc thiêu số có khó khăn 
đặc thù, nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khỏ khăn và các dân tộc thiểu số 
cỏ chất lượng nguồn nhân lực thấp theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng



IS

6 nám 2016 cùa Chính phù về dẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hutVng đến nãm 2030;

. Đổi với đào tạo đại học: Hỗ trợ cho các cơ sờ giáo dục đại học tồ chức 
đảo tạo trình độ đại hợc các chuyên ngành đáp ứng nhu cầu nhần lực cho vùng 
đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi với quy mô dào tạo dạt tối thiểu 200 sình 
vỉên/i vạn dân (người dân tộc thiểu số) ihuộc nhóm dân tộc thiểu số có khó khăn 
đặc thù, nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và các dân tộc thiểu sổ 
có chất lượng nguồn nhân lực thẩp theo Nghị quyết 50 52/NỌ-CP ngày 15 thána 
6 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguon nhân lực các dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, đinh hướng đến năm 2030;

. Đối với đào tạo sau dại học; Ho trợ cho các cơ sờ giảo dục đại học tỏ 
chửc đào tạo trình độ sau đại học các chuyên ngành đáp ứng nhu cẩu nhân lực 
cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đạt tỷ lệ khoảng 0,7% cán bộ có trình độ 
sau dại học thuộc nhóm dân tộc thiểu so cỏ khó khăn đặc thù, nhóm dân tộc 
thieu số còn nhiều khó khăn, dân tộc rất ít người và dân tộc thiêu số có chât 
lượng nguồn nhân lực thấp theo Nghị quyet so 52/NQ-CP ngày 15 thảng 6 nãm 
2016 cùa Chính phủ về đầy mạnh phát triền nguồn nhàn lực các dàn rộc thiểu số 
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phân công thực hiện: ủ y  ban Dân tộc chủ tri, phối hợp với Bộ Nội vụ, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, ú y  ban nhân dàn câp tinh tồ chức triển khai thực hiện.

- Dự kiến nhu cẩu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 1.974,405 
tỷ đồng (Vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương),

c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển £Ỉáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc 
Lảm cho người lao động vùng dân lộc thiêu số và miền núi.

- Mục tiêu:
+ Mờ rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quà giáo dục nehề 

nghiệp góp phần chuyền dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh te, giải quyết việc 
lảm, tăng thu nhập cho người lao động, đáp ửng yêu câu phát triển kinh tê - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiếu so và miền núi;

+ Hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu sổ tiếp cận thuận lợi với thông 
tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ thanh 
niên dân tộc thicu sổ sau khỉ tốt nghiệp các cơ sở giảo dục đại học, giảo dục 
nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả nâng, nguyện vọng.

- Đối tượng:
+ Người lao dộng là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân 

tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ờ vùng đông bào dân tộc thiều 
so vả miền núi;

+ Cơ sờ eiáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản ]ý về giáo dục nghề nghiệp 
các cấp vùng đồng bào dân lộc thiêu so vả miên núi;

+ Các trung tâm dịch vụ việc làm, C0  sớ giỏi thiệu việc lảm có hoạt động 
liên quan đển người lao độr» 3  là người dân tộc ihỉêu sồ vã người lao dộng là 
người dàn tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sông ở vùng đông bào 
dân tộc thièu số và miên núi;



+ Các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi đi làm việc ớ nước ngoài; các tổ chức, cá nhân tư vấn cho người lao 
động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ớ nước ngoài.

- Nội dung:
+ Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu 

đào tạo nghề phù hợp với đièu kiện tự nhiên và tập quán của vùng đông bào dàn 
tộc thiêu sổ và miền núi gắn với giãi quvêt việc lảm và hiệu quả việc làm sau 
đào tạo;

+ Hồ trợ đào tạo nghề;
+ Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi để đi làm việc có thời hạn ờ nước ngoài theo hợp đồng;
+ Chuẩn hóa kỳ năng lao động và kết nối hiệu quà đào tạo và giải quyết 

việc làmẽ Cung cấp thông tin thị trường lao dộng, dịch vụ hồ trợ tìm kiêm, kết 
nối việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số;

+ Tăng cường các điều kiện đàm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở 
giảo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Phát triên, 
đào tạo bồi dưỡng dội ngù nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghe; phát triển 
chương trình, giảo ưình, tài liệu giảng dạy; xây dựng các bộ tiêu chuân trong 
giảo dục nghề nghiệp; số hóa các chương trình, giáo trình, học liệu; ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đôi số trong quan lv dạy và học; ho trợ sửa chừa, 
bào dưỡng một số hạng mục công irinh nhà xưòmg, phòng học, kv túc xá và 
công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học; mua sắm máy móc, trang 
thiết bị phục vụ đào tạo;

+ Tuyên truyền, tư vẩn hướng nghiệp, khời nghiệp, học nghề, việc làm và 
các dịch vụ hồ trợ việc làm. đi làm việc ở nước ngoài; kiêm tra, giám sát đánh 
giả; xây dựng bộ chỉ so (KPI) đê làm cơ sở giám sát và đảnh giá việc triên khai 
các nội dung theo mục tiêu của dự án và xây dựng phương pháp, cơ che giám 
sát, đảnh giá và đề xuất điều chinh trong quá trinh thực hiện dự án.

- Phân công thực hiện:
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành, địa phươne liên quan hướng dần tổ chức thực hiện Tiểu dự ánề
+ ủ y  ban nhân dán cấp tinh chi đạo tổ chức thực hiện Tiếu dự án trên địa 

bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quá thực hiện Tiều 
dự án theo định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn dể thực hiện Tiểu dự án 3: 
12.620,703 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 7ễ614,241 tỷ đồng (vốn sự nghiệp);
+ Ngân sách địa phương: 5.006,462 tỷ đồng.
d) Tiểu dự án 4: Đào tạo nàng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chương trinh ỡ các cấp.
- Mục tiêu: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình 

(bao gồm: Quy trinh triển khai dự án, tiểu dự án cùa Chương trinh; quy trình, kỹ
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năng làm chù đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; 
quy trình lập ke hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cảo kết quả thực hiện), các kỹ 
năng về phát triên cộng đồng vả cảc nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sỡ 
thực hiện Chương trinh cấp xã và cấp thôn.

- Đoi tượng:
+ Cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dần, 

cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bào dường công trình hạ tầng tại thôn, 
nguời có uy tin trong cộng dong, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong 
các hoạt động nâns cao năng lực;

+ Cán bộ triển khai Chương trình ờ cảc cấp; Nâng cao năng lực cán bộ 
thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ớ các cấp (bao gổm cản bộ ihuộc 
các cơ quan, ban ngành chù tri và tham gia tô chức thực hiện các nội dung cũa 
Chương trình) và cán bộ các tồ chức đoản thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín 
trong cộng đồng, các chức sấc, chức việc lôn giáo tham gia vào quá trình triẽn 
khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Nội dung:
+ Xây đựng tái liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡna kiến thức, kỹ năng, 

nghiệp vụ cho cản bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; ưu tiên các 
nội dung giới thiệu vể cách tiểp cận, phưung pháp và các mô hình giảm nghèo 
thành công;

+ Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước cho các đối 
tượng trực tiếp thực hiện Chương trinh; tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao 
đôi kinh nghiệm giữa các địa phương;

+ Thực hiện nâng cao năng lực chuyên sâu phù hợp với điều kiện, đặc 
điểm của các nhóm địa bản: Ưu tiên các xằ còn yếu vê nãng iực làm chủ đâu tư, 
về ihực hiện cơ chế đầu tư đặc thù; ưu tiẻn những thôn sẽ trực tièp thực hiện 
những dự ản, công trình cụ thể; tập trung vào các nội dưng còn thiêu, còn yểu 
cùa cán bộ cơ sở, đại diện cộng đồng;

+ Hỗ trợ chuyển đổi sổ và nâng cao khá năng học tập, chia sẻ kinh 
nghiệm trực tuyên cho cán bộ triển khai Lhực hiện Chương trình ở các câp; thực 
hiện các hoạt động để nâng cao nhận thức và năng lực cùa các bên liên quan 
(ngoài các cơ quan tồ chửc chủ trì vả tham gia thực hiện Chương trình) đe cò sự 
phổi hợp hiệu quà, huy động nguôn lực tông hợp cho Chưcmg trình.

- Phân công thực hiện:
+ ủ y  ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương 

liên quan hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự ản.
+ ử y  ban nhân dân cấp lỉnh chì đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án trên địa 

bàn; kiểm tra. giám sát, đánh giá vả tổng hợp báo cáo két quả thực hiện Tiêu dự 
án theo định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến như cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 4: 1.462,9 tỳ 
đồng (vổn sự nghiệp từ ngàn sách trung ương)ề
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6. Dự án 6: Báo tổn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
các dán tộc thiểu số gắn vói phát triển du lịch

- Mục tiêu: Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị vãn hóa truyền thống, bồi 
đường, đào tạo cán bộ văn hóa; hồ trợ cơ sờ vật chất, trang thỉêt bị vãn hóa cho 
vùng dồng bào dân tộc ihiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn 
hóa cho đồng bào các dàn tộc gan với phát triển du lịch cộng đổng, trong đó ưu 
tiên các dân tộc thiêu số rất ít người.

- Đối tượng:
+ Tỉnh, thành phố, huyện cỏ xà, thôn ihuộc vùng đồng bào dân tộc thiều 

so và miền núi;
+ Bản sẩc văn hóa, di sản cùa các dân tộc thiểu số;
+ Đồng bào các dân tộc thiểu số; nghệ nhân người dân tộc thiểu số;
+ Cán bộ, cône, chức thục hiện còng tảc dân tôc, chính sách dân tộc;
+ Vàn hóa vật thể, phi vật thể cùa đồng bào dân tộc thiểu sổ;
+ Lễ hội truyền thống cùa đồng bào dân tộc thiểu số; thiết chế vãn hóa cơ 

sờ vùng đồng bảo dân tộc thiều số vả miền núi;
+ Doanh nghiệp, HTX, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa 

bàn vùng đồng bào dàn tộc thiểu số vả miền núi.
- Nội dung:
+ Khôi phục, bào tồn và phát triền bản sắc vãn hóa Iruỵền thống cùa các 

dàn tộc thiểu số rấl ít người;
+ Khảo sát, kiểm kê, siru tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truvền thổng của 

đồng bào dân tộc thiểu số;
+ Tổ chức bảo tồn lề hội truyền thống tại cảc địa phương khai thác, xây 

dụng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch;
+ Xây dựnệ chinh sách và hỗ trợ nệhệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú 

ngườỉ dân tộc thiểu số trong việc ỉưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt vãn 
hóa truyền thống và đảo tạo, bồi dường, truyền dạy những người kế cận;

+ Tổ chức lớp tập huấn, bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy 
văn hóa phi vật thê;

+ HỒ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị vãn hóa phi vật 
thể các dân tộc thiểu so có rmuv cơ mai một (các hình thức sinh hoạt vãn hóa, 
tập quán xã hội, nhạc cụ, kien trúc truyền thống, trang phục truyền thống, các 
môn thể thao truyền théng, tiếng nói, chữ viết và các giả trị khác văn hóa khác);

+ Xảy dựng mò hình văn hóa truvền thống các dân tộc thiếu số (mô hình 
trải nghiệm, tìm hiểu vãn hóa đậc thù các dàn tộc thiểu sổ, mỏ hình bào vệ vàn 
hóa phi vật thề các dân tộc thiểu số; mô hình xây dựng đời sổng văn hóa các dân 
tộc thiểu số; mô hình di sán kết noi gan với các hành trinh du lịch di sản đê phát 
triển cộng đồng các dân tộc thiểu số cỏ di sản tương đồng);

+ Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số vả miền núi, vùng di dân tái định cu;
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+ Hỗ trợ hoạt động cho đội vân nghệ truyền thống;
+ Hỗ trợ đầu tư xây dung điểm đển du lịch tiêu biểu;
+ Xây dựng nộị duno,, xuất bán sách, đĩa phim tư liệu về văn hỏa truyền 

thống đồng bảo dân tộc thiểu số để cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiều số;
+ Tổ chức Ngảy hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình vãn hỏa, nghệ 

thuật truyền thổng của dồng bào dân tộc thiểu sổ;
+ Tổ chức hoại động thi đấu thế thao truyền thong irong các ngày hội, liên 

hoan, giao lưu nham bảo tồn các môn thẻ thao truyền thống, các trò chơi dân 
gian cùa các dân tộc thiểu số;

+ Hồ trợ tuvên truyền, quàng bá rộng rãi giá trị vãn hóa truyền thổng tiêu 
biểu của các dân tộc thiêu số; chương trình quàng bá, xúc tien du [ịch tại các 
vùng dồng bào dân tộc thiểu số và miền núỉ kết hợp với nghiên cứu. khảo sát 
tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phâm du lịch đặc trung cho cảc 
vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi;

+ Hỗ trợ đầu tư bảo lồn lảng, bản vãn hóa truyền thống tiêu biểu của các 
dân tộc Lhièu số;

+ Hồ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi;

+ HỖ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích 
quoc gia có giá trì tiêu biêu cùa các dân tộc ihiểu số;

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng ihiết chế văn hỏa, thể thao vả trang thiết bị tạì 
các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu sô và miên núi;

+ HỖ trợ xây dựng mô hinh bảo tàne sinh thái nhàm bào tàng hỏa di sản 
vãn hỏa phi vật thể trong cônç đống các dàn tộc thiểu so, hướng tới phải triền 
cộng đồng và phát triển du lịch.

- Phân công thực hiện:
+ Bộ Vãn hỏa, Thề thao và Dư lịch chủ trì, phối liợp với các Bộ, ngành, 

địa phương liên quan hướng dần và chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án.
+ ừ y  ban nhân dán cấp tinh chi đạo lổ chúc thực hiện Dự án trên địa bàn: 

kiểm ưa, giám sát, đánh giá vả tông hợp báo cáo ket quà thực hiện Dự án theo 
định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn đề thực hiện Dự án 6ẽ. 5,984,059 tỳ 
đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ươnẹ: 3.233,528 lỷ đồng (vốn đầu tư: 1.828,9 tỷ đồng; 
vốn sự nghiệp: 1.404,628 tỳ đông);

+ Ngân sách địa phương: 2,224,776 tỷ đồng;
+ Vốn huy động hợp pháp khác: 525,755 tỷ đồng.
7. Dự án 7: Chãni sóc súc khỏe Nhân dân, nũng cao thê trạng, tầm 

vóc người dân tộc thiếu số; phòng chổng suy dinh dưỡng trẻ em
- Mục tiêu: Cải thiện sức khoè của người dản tộc thiểu sổ về thể chat vả 

tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ. Tăng cường công tác y tế cơ sở đẻ đông bào dân tộc
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thiểu số dược tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Tiếp tục khống 
chá, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Dối tượng:
+ Người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiêu sổ vả miền núi, đặc biệt là 

phụ nừ mang thai, bà mẹ, trẻ em và người cao tuôiẳ
+ Trung tâm y tế huyện.
+ Cán bộ y tể, dán số; nhân viên Trung tâm y tế huyện; nhân viên trạm y 

tế xã, viên chức dân sổ xã; nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân sổ; cô đỡ 
thôn bản.

- Nội dung:
+ Xây dựng và phát triển y tế cơ sờ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi:
. Đầu tư cơ sờ vật chất và mua sắm trang thiét bị thiểt yếu cho Trung tâm 

y tế huyện;
. Đào tạo nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo vùng khó khăn;
. Hỗ trợ chuyển giao kỳ thuật về trạm y tế xã;
. Đào tạo y học gia đình cho nhân viên trạm y tế xã;
. HỖ trợ phụ cấp cho cô đờ thôn bản;
. Hỗ ượ điểm tiêm chủng ngoại ưạm.
+ Nâng cao chất lượng dân số vòing đồng bào dán tộc thiểu số và miền núi:
ề Phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khóe trước khi kết hôn; tẩm soát, chẩn 

đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh với sự tham gia của toàn xã 
hội tại vùng đổng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích úng 
với già hóa dân số nhanh;

. Ổn định và phát triển dân số cũa đồng bào dân tộc thiểu sổ tại vùng đồng 
bào dân tộc thiêu so và miền núi, khu vực biên giới;

. Nâng cao năng lực quản lý dân sổ;

. Phòng chống bệnh Thalassemia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi.

+ Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trè em nhằm giảm từ vong bà 
mẹ, tữ vong trê cm, nâng cao tẩm vóc, thê lực người dân tộc thiếu số:

. Chăm sóc dinh dường trong 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ - trẻ nhỏ lồng 
ghép trong châm sóc trước, trong và sau sinh nhàm nâng cao tẩm vóc, the lực 
người dân tộc thiêu số;

. Chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em;

. Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đồi hành vi về chăm sóc sức 
khỏe, dinh dường bà mẹ - trẻ em.

- Phân công thực hiện:
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+ Bộ Y tế chủ tri, phổi hợp với ửy ban Dân tộc, các Bộ, ngành, địa 
phươne, liên quan hướng đẫn to chức thực hiện Dự án.

+ ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tồ chức ihực hiện Dự án trên địa bản: 
kiểm tra, giám sát, đánh giá và lồng hợp báo cáo kết quà thực liiện Dự án theo 
định kỳ, dột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thục hiện Dự án 7: 2.093,181 tỷ 
đồng, trong đó:

+ Ngàn sách trung ươn^: 1.496,692 tỳ đồng (vốn đầu tư: 455,433 tỷ đồng; 
vốn sự nghiệp: 1.041,259 tỷ đông).

+ Ngân sách địa phương: 596,489 tỷ đồng,
8. Dự’ án 8: Thực hiện bình đằng giói và giải quyết nhũng ván đề cấp 

rhict đối với phụ nử và trẻ em
- Mục tiêu: Nâng cao nhận thóc, thay đồi định kiến, ehãm lo đời sổng vật chất, 

tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ vã trè em, thực hiện mục tiêu bình dâng giới.
- Đổi tượng: Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã vả thôn đặc biệt khó khăn, ưu 

tiên phụ nữ và trẻ cm gái là người dân tộc thiểu so trong các hộ nghèo, cận 
nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đinh, bị xâm hại tình dục, di CƯ lao 
động không an toàn/lấy chồng nước ngoải trớ về, người khuyết tật.

- Nội dung;
+ Hoạt dộng tuyên truyền, vận động thay đồi “tiếp nghũ cách làm1’ góp phần 

xóa bỏ các định kiến và khuôn mầu giới trong gia đinh và cộng dong, những tập tục 
văn hóa có hại và một số vấn dề xâ hội cấp thiết cho phụ nữ và tré em:

. Xây dựng các nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng;

. Thực hiện các chiến dịch truyền thồne xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu 
giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nử và trẻ em;

. Hội thiyiiên hoan các mô hỉnh sáng tạo và hiệu quà trong xóa bỏ định 
kiến giới, bạo lực gỉa đỉnh và mua bản phụ nữ và trẻ em;

.Triển khai 04 gỏi hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu sổ sinh đè an toàn và chăm 
sóc sức khoé trẻ em.

+ Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đồi “nếp nghĩ, cách làm” nâng 
cao quyền nãrm kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đãng giới và giái quyèt những 
vẩn đề cấp thiết của phụ nữ vả trẻ em:

. Phát triển và nhân rộng mô hỉnh tiết kiệm và tin dụng tự quản để tặng 
cường tiểp cận tín dụng, cài thiện cơ hội sinh kế, tạo ccr hội tạo thu nhập và lòng 
ghép giới;

. HỖ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyển năng kinh tè 
cho phụ nữ dân tộc thiểu so;

. Thỉ điểm và nhàn rộng mô hình địa chi an toàn hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là 
nạn nhân bạo lực gia đình;

. Thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kể, hòa nhập cộng 
đồng cho nạn nhân mua bản người.
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+ Đảm bào tiếng nói và sự tham gia thực chất cùa phụ nừ và trẻ em trong 
các hoạt động phát triền kinh tế - xà hội cùa cộng đồng, giám sát và phản biện; 
hồ trạ phụ nừ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị:

ề Đảm bảo tiếng nói và vai trò của phụ nử irong các vẩn đề kinh tế - xà hội 
tại địa phương;

. Đảm bảo tiếne, nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tể - xã 
hội cua cộng đông thông qua mô hình Câu lạc bộ “thủ lĩnh cùa sự thay đỏi”;

. Công tác giám sát và đảnh giá về thực hiện bỉnh đẳne giới trong thực 
hiện Chương trình;

. Nâng cao năng lực của phụ nừ dân tộc thiểu số tham gia ứng cứ, vận 
động bầu cử vào các cơ quan dân cừế

+ Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỳ năng thực hiện lồng ghép giới 
cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trướng bản, chức sẳc tôn giáo và 
người có uy tín trong cộng đồng:

. Xây dựn^ chương trình phát triển năng lực thực hiện binh đẳng giới;

. Xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về lồng ghép giới;

. Thực hiện các hoạt động phát triển năng lực cho các cấp;
ẵ Đánh giá kết quả hoạt động phát triển năng lực.
- Phân công thực hiện:
+ Hội Liên hiệp Phụ nừ Việt Nam chủ tri tổ chức thực hiện, phổi hợp với 

ủ y  ban Dân tộc và các bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dan tổ chức thực hiện 
Dự án.

+ Bộ Tài chính chù trì. phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nừ Việt Nam, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xà hội, Ưy ban Dân tộc hướng dần định mức chi, nội 
dung thanh, quyết toán nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Dự ản.

+ ủ y  ban nhân dân cấp tinh chi đạo tổ chức thực hiện Dự án trên dịa bàn; 
kiêm tra, giám sát, đánh giá và tồng hợp báo cảo kết quà thực hiện Dự án theo 
định kỳ, đột xuất.

- Nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện Dự án 8: 2.387,812 tỳ 
đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 2.382,427 tỷ đồng (vốn sự nghiệp);
+ Ngân sách địa phương: 5,385 tỷ đồng.
9ề I)ự án 9: Dầu tư phát triển nhóm dân tôc thiểu sổ rất ít ngưòi và 

nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
a) Tiểu dự án I : Đầu tư phát triển kinh tế - xà hội các dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, dân tộc có khó khản đặc thù
- Mục tiêu:
+ Xóa đỏi, giảm nghèo nhanh, bền vừng, nhàm nảng cao đời sổng vật 

chât, tinh thân cho đông bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc cỏ khó 
khăn đặc thủ, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các dân tộc 
khác trong vùng; góp phản nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hồ trợ cải thiện
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chất lượng dân sổ, Lhực hiện bình đẳng giới và giài quyết những vấn dề cẩp thict 
đổi với phụ nữ và tre em; báo tôn, phát huy các giá trị vân hóa truyền thống đặc 
sắc; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng đồng vả xây dựng cơ sở chính 
trị ờ thôn bản vũng mạnh; củng cố khối đại đoàn kểt toàn dàn tộc, góp phần xây 
dựng vả bảo vệ Tồ quốc;

+ Đầu lư phát triển bền vững người Đan Lai (thuộc dân tộc Thổ) gẳn với 
bào vệ phát triển rừng, môi trường sinh thái tại Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện 
Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

- Đối tượng:
+ Đồng bào các dân tộc thuộc danh sách dân [ộc cỏ khó khăn đặc thù 

theo Quyết định sổ 1227/QĐ-TTe ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thù tướng 
Chính phù sinh sổng ồn định thành cộng đồng trên địa bản các xã khu vực III 
và các thôn đặc biệt khó khãn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiẾLi số và miền 
núi giai đoạn 2021 - 2025;

-í- Hộ dân tộc nghèo thuộc danh sách dân tộc còn gặp nhiêu khó khăn theo 
Quyểt định số 1227/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thú tướng Chính phù;

+ Hộ gia đình người Đan Lai (thuộc dân tộc Thổ) sinh sống tại 02 bản: Cò 
Phạt, Bún^ thuộc vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát, xã Môn Sơn, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An;

+ Các xã, thôn đặc biệt khó khăn có đồng bào các dân tộc thuộc danh sách 
dân tộc có khó khăn đặc thù, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn thuộc vùng đồng 
bào dân tộc thiểu 5t> và miền núi giai đoạn 2021 -  2025 sinh sống ổn dịnh thảnh 
cộng đồng.

- Phạm vi: Các hộ dân tộc thiểu số nghèo thuộc danh sách dân tộc còn gặp 
nhiều khỏ khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù vả các xã khu vực III, các thôn đặc 
biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số vả miền núi giai đoạn 2021- 
2025 được thụ hướng chính sách cùa Tiểu dự án này thì không được thụ hưừng 
chính sách tại các Dự án khác của Chương trình.

- Nội dung;
+ Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cài tạo cơ sò hạ lang tại các thôn tập trung 

đông đồng bào dâii tộc thiểu sổ có khó khăn đặc thù, có tỳ lệ hộ nghèo cao; ưu tiên 
đảu tư các thôn đặc biệt khó khăn, cụ thê:

. về đường giao thông; Xây dụng mới hoặc nâng cẩp, sữa chữa, cứng hóa 
đirờng giao thông từ trung tâm xà đến gác thôn, bản, đường nội thôn, liên thôn;

. về điện sản xuất, sinh hoạt: Bồ sung các trạm biển áp vả lưới điện phàn 
phổi đến các hộ dân;

, về thủy lợi: Xây dựĩiíỉ mới hoặc sứa chữa, nâng cấp các công trình thủy 
lợi nhỏ;

. Công trình chống sạt lờ: Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình 
chống sạt lớ tại những điểm thôn, bản có nguy cơ sạt lờ cao, ánh hường trực tiẻp 
đến khu vực dân cư, trưởng học;

. Các công trình về văn hóa - giáo dục: Xây dựng mới hoặc sữa chừa,
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phục vụ phát triên du lịch cộng đồng; kiên cô hóa các lớp học, sân chơi cho trè 
mầu giáo, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác.

+ HỖ trợ phát triển sản xuất và sinh ké:
. Đối với các hộ dàn tộc thiều số có khó khản đặc thù:
* Hồ trợ giong, chuồng trại, một sổ vật tư đầu vào để chuyển đồi cơ cấu 

cảy trồng, vật nuôi có giá trị kinh te cao; hồ trợ tiêm vẳc-xin tiêm phòng các 
dịch bệnh nguy hiêm cho gia súc, gia câm;

* Hồ trợ nâng cao kiến thức, trình độ năne lực sàn xuất, tổ chức lớp tập 
huấn cho các hộ gia đình vê kiến thức sản xuất tại thôn, bản và tham quan học 
tập trao đổi kinh nghiệm cho cộng đồng;

* Hỗ trợ xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kểt theo chuồi sản xuất tiêu 
thụ sản phâm và các hoạt động phát triển sàn xuất khác do cộng đồng đề xuất 
phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cẩu cùa cộng dồng được cấp cỏ thẩm 
quyền phê duyệtẳ

. Đối với các hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn: I lỗ trợ đầu tư có thu
X X  ắ ' z ' ặhôi von theo hộ hoặc cộng đỏng chăn nuôi, phát triên sàn xuât thông qua vay 

vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt. Trường hợp xác định vật 
nuôi hoặc cây trồng khác phù hạp với địa phương, thực hiện đầu tư và tính quy 
đôi giá trị từ bò hoặc gà, nhưng tổng kinh phí hồ trợ/hộ không thay đổi so với 
hạn mức được giao.

+ Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sác, thông tin - 
truyền thông nâng cao đời sống tinh thẩn cho đồng bào.

+ Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù:
. Đối với bà mẹ mang thai: Tồ chức hoạt động tư vấn dinh dường, hổ trợ 

dinh dường cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; khám, quản lý thai nghén và 
chãm sóc y tẻ đối với phụ nừ mang thai, hồ trợ phụ nữ mang thai được tầm soát 
các loại bệnh tật bàm sinh phô biến; hỗ trợ sinh con đúng chính sách dân sổ và 
phương tiện đi lại cho bà mẹ mang thai;

. Đối với tré em dưới 05 tuổi: Hồ trợ trẻ sơ sinh được tầm soát các loại 
bệnh bẩm sinh phổ biến; diều trị, cung cấp bổ sung dinh dường cho trẻ em dưới 
5 tuồi; hồ trợ đảm bảo bừa ăn dinh dường công thức (cơm/cháo dinh dường 
công thức ăn liên) cân đôi hợp lý vả sữa học đưòrn^ cho trẻ tại các cơ sờ giáo 
dục mầm non công lập.

. Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dán sổ tại thôn, bản có đông 
đồng bào các dân tộc thiểu sổ có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung.

+ Đầu tư phát triển bền vừng người Đan Lai tại Vườn Quốc gia Pù Mát, 
huyện Con Cuông, tinh Nghệ An:

* Đầu tư phát triển cơ sỡ hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ phái 
triển cộng đồng;

* Hồ trợ xây dựng nhà ờ, nhả vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi;
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* Hỗ trợ khai hoang cai tạo đẩl sản xuất, gi ổng, vật tư sản xuất;
* Hồ ượ về giáo dục, văn hoá, y  tế và chăm sóc sức khoẻ người dân;
* Đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ tộc ngưòi Đan Lai.
- Phân công thực hiện:
+ ủ y  ban Dân tộc chủ trì, phổi hợp với các Bộ, ngành, các địa phương 

liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Tiểu dự án.
+ ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chi đạo tồ chức thực hiện Tiểu dự án trên địa 

bàn bảo đảm không trùng láp đổi tượng, nội dung vởi các Dự án, Tiểu dự ổn 
khác thuộc Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tông hợp báo cáo kct 
quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.

- Dự kiến nhu cầu vốn vả nguồn von để thực biện Tiểu dự án 1: 6.699,138 
tỳ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 6.610,272 tỷ đồng (vốn đầu tư: 1.966,409 tỷ 
đồng; vốn sự nghiệp: 4.643,863 tỳ đồng);

+ Ngân sách địa phương: 88,866 tỳ dồng.
b) Tiểu dự ản 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hòn vả hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi.
- Mục tiêu:
+ Chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc 

thiểu số góp phần giảm thiểu tinh trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyêt ihống 
trong vùng đong bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là nhóm các dân tộc còn 
gặp nhiều khỏ khăn, dân tộc cỏ khó khăn đặc thù;

-+■ Trên 90% cán bộ iàrĩì công tác dân tộc các cẩp, cán bộ văn hóa - xã hội 
xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyên thông 
ihay đổi hành vĩ về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đong bảo 
dân tộc thiểu số và miền núi vào năm 2025;

+ Giảm bình t^uân 2% - 3%/nãm số cặp tảo hôn và 3% - 5%/nãm số cặp 
kểt hôn cận huyết: thống đối với các địa bàn, dân tộc thiểu số có tỷ lệ tào hôn, kêt 
hôn cận huyết thống cao;

+ Đẻn năm 2025, phấn đầu ngãn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đối tượng:
+ Nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu sổ thuộc các dán 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khỏ khăn dặc thù;
+ Các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;
+ Nhóm phụ nữ vả nam giới người dân tộc thiếu so thuộc các dân tộc cỏn 

gặp nhiều khó khăn, có khó khãn đặc thù tào hôn, kết hôn cận huyẽt thông;
+ Lánh đạo cấp ủy Đàng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội các 

cấp tĩong vùng đồng bào dân tộc thiểu so vả miền núi;
+ Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số,
- Nội dung:



+ Công tác truyền thông:
. Biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền 

thông, vận động, iư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình;
. Tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, 

nhằm tuvên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn vả hôn nhân cận huyết thông của 
các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khán đặc thù và trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

. Tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật về hỏn nhân, về kết hôn tảo 
hòn và hôn nhân cận huyết thống.

+ Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghcp với các chương 
trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khòe sinh sản, sức khòe bà mẹ, trẻ em, dân 
số kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triẽn thê chất có liên quan trong lĩnh 
vực hôn nhân nhầm giảm thiêu tinh trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

+ Duy trì và triển khai mô hình tại các xâ/huvện/trường có tỷ íệ tào hôn và 
hôn nhân cận huyểt thống cao; nhân rộng các mô hình phù hợp nhàm thay đôi 
hành vi, khả nàng tiếp cận thông tin và huy động sự tham ệ\a cùa cộng đong 
thực hiện ngăn ngừa, giảm thiêu tảo hòn và hôn nhân cận huyêt thôngẵ

+ Bồi dưỡng, nàng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 
công chức làm công tác dân tộc tham gia thực hiện Dụ án.

+ Kiểm tra. đánh giá, sơ kết, tồng kết việc thực hiện Mô hinh, Dự án vả 
thực hiện các chính sách.

- Phân công thực hiện:
+ ủ y  ban Dân tộc chủ trì, phoi hợp với các Bộ, ngành, các địa phưcma liên 

quan xác định đối tượng, địa bàn, chi đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án;
+ Bộ Y tế hướng dần về chuyên môn của nội dung giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn, hôn nhản cận huyết thuộc Tiêu dự án;
+ ù y  ban nhân dán cấp tinh chi đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.
- Nhu cầu vốn và đự kiến nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 727,714 

tỷ đồng. Trong đó:
+ Ngân sách trung ương: 581,284 tỳ đồng (vốn sự nghiệp).
+ Ngân sách địa phương: 146,43 tỷ đồnR.
10ề Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng 

bào dân tộc thiều sổ và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tồ chức 
thực hiện Chưo’ng trình

a) Tiều dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hinh tiên tiến, phát huy vai trò 
của người có uy tín; phổ biến, ệiáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên 
truyên, vận động đông bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện 
Đe án tỏng thê và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kiiứi tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai 
trò cùa người có uy tín.
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+ Mục tiêu: Xây dựnti, nàng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận 
động, phải huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu sổ vả miền núi. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhặn cônệ lao, sụ 
đóng góp của các điền hỉnh tiên tiến ưong vùng đồng bảo dân tộc thieu sổ vả 
miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tể.

+ Dổi tượng:
. Già làng, trướng bản, người có uv tín, cán bộ cốt cán có uy tín trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi;
. Các điển hình tiên tiến trong vùng dồng bảo đân tộc thiểu số và miền núi 

có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sổng xã hội trong sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quoc tế của đất nước.

+ Nội đung:
. Xây dựng, nâng cao chẩt ỉượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy 

vai trò cúa lực lượng cốt cán vả người có uy tín trong vùng dong bào dân tộc 
thiểu số và miền núi;

. Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng 
đồng bào dân lộc thiểu số và miền núi;

. Xảy đựng, phát hiện, bồi dường, lựa chọn, quản lý, sự dụng lực lượng 
cot cán và người có uy tín trong vùng đong bào dân tộc thiêu sô và miền núi phù 
hợp với điều kiện thực tế cùa địa phương;

. Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dường kiến thức, cung cấp tài liệu, 
thông tin, gặp mặt, tọa đàm, hoạt động giao lưu, học hòi kinh nghiệm, trang bị 
phương tiện nghe nhỉn phù hợp cho lực lượng cốt cán, người có uy tín trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu so và miền núi nhàm nâng cao năng lực, khã năng 
tiếp nhận thông tin, dáp ứng yêu câu ihực hiện nhiệm vụ được giao;

. Hồ trợ, kịp thòi động viên và có biện pháp bào vệ phù hợp trong công tác 
vận động, phát hưy vai trò cùa lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các lĩnh vực của đời sống xã hộỉ;

ề Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi;

. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nêu gương người tốt, 
việc tốt, các điển hình tiên tiến;

. Định kỳ tồ chức (2 năm/lẩn đối với cấp huyện và cẩp lỉnh; 5 năm/lẳn đổi 
với cấp Trung ương) các hoạt động biểu dương, tôn vinh, vinh danh đôi với các 
điển hinh tiên tiến (Già làng, trường bản, người có uy tín, cản bộ côt cán; nhân sỷ, 
trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biêu người dàn tộc thiêu 
số và các đối tượng khác) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu so vả miền núi;

. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, 
gặp mặt, tọa đàm, tặng quà, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trên một sộ 
lĩnh vực của đời sông xà hội theo khu vực, vùng miền {định kỳ 3 năm/lân tô 
chức hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm theo khu vực, vùng miên: miên
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núi phía Rẳc, duyên hải miền trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, khu vực biên 
e,iới và một số dịa phương khác);

. Xây dựng, triển khai thực Kiện và nhán rộng các mõ hình điên hinh tiên 
tiến; tổ chức sơ ket, tồng kểt, đánh giả hoạt dộng biểu dương, tôn vinh diên hình 
tiên tiên trong vùng đông bào dân tộc thiêu sò vả miên núi.

+ Phân công thực hiện:
. ủ y  ban Dân tộc chủ trì, phổi hợp với các Bộ, ngành, các địa phương liên 

quan hướnsì dẫn to chức thực hiện.
. ủy  ban nhân dân cấp tỉnh chi đạo tổ chức thực hiện trên địa bản; kiểm tra, 

giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo ket quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất.
- Nội dung sổ 02: Phả biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 

cỉồng bào dân tộc thiểu số.
+ Mục tiêu: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vả 

nâng cao nhận thức cho ệià làng, trướng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giảo, 
đồng bào dân tộc thiếu so và Nhân dân.

+ Đổi tượng:
. Người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
. Cản bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ 

Trung ương đen địa phương;
. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phả bién giáo dục 

pháp luật và tuyên imyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu sổ và miền núi;
. Lãrứi dạo tồ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ỡ xâ; thôn, bản; giả lảng, 

trướng thôn, bán, người có uv tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ờ vùng đồng 
bào dân tộc thiêu số và miên núi;

. Doanh nghiệp. HTX, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ờ địa 
bản vùng đặc biệt khó khăn.

+ Nội dung:
, Phổ biển, giáo dục pháp luặt vả tuyẻn truyền gồm céc hoạt động: Tổ 

chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi (băng các hinh thức phù họp với vùng 
miền, địa phương cấp huyện, tỉnh, khu vực và toàn quoc), nói chuyện chuyên để, 
xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; iồng ehép với các 
hoạt động vản hóa, văn nghệ, the thao, lễ hội truyền thon£ của đong bào dân tộc 
thiểu số; xây dụng chuyên trang, chuyên mục đặc thù (bàng tiếng phổ thông và 
tiếng dân lộc thiểu so), tiểu phàm, câu chuyện pháp luật trẽn các phương tiện 
thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu (tờ gấp, sách bò túi, cẩm nang 
pháp luật, sô tay truyền ihông và các ân phâm, tài liệu khác) bảns; chữ phò thông 
hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu so;

. Thực hiện việc cấp một số ẩn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới 
hlnh thức cung cẩp thông tĩn phù hợp với điều kiện đặc thù cùa vùng đồng bào 
dân tộc thiểu so và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định sô 45/ỌĐ- 
TTg ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ nhầm tảng cường 
còng tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùn^ đong bảo
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dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;
. Thực hiện thồng tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vả miền 

núi theo Ọuyết định số 119WQĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thù tướna 
Chính phủ phê duyệt mục tiêu» nhiệm vụf giài pháp đổi mới và nàng cao năng 
lực công tác thôn^ tín tuyên truyền và thông tin dối ngoại góp phần xây đựne 
biên giới hòa bỉnh, hửu nghị, hợp tác và phát triển;

, Xây dựng Bảo Dân tộc và Phát triển thảnh cơ quan truyền thòng đủ năng 
lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp 
thời về Đe án tồng thể và Chương trinh mục tiêu quốc gia phát triển kỉnh te - xâ 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị 
quyết sô 88/2019/ỌH14 và Nghị quyểt số 120/2020/QĨ í ] 4 của Quốc hội;

. Xây đựng Tạp chí Dân tộc điện tử;

. Đầu tư cho Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh: Sóc Trảng, Ninh Thuận 
đáp ứng được yêu câu phục vụ đồng bào dân tộc Khmer, Chãm;

. Tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng dồng bào dân tộc 
thiểu sổ và miền núi, biên giới tham gia tồ chức, triển khai thực hiện Đe án Tong 
thể và Chưome; trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tể - xã hội vùng đồne; bào 
dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021-2030.

+ Phân công thực hiện:
. ủ y  ban Dân tộc chủ trì, phổi hợp vởi các Bộ, ngành, các địa phương liên 

quan hướng dần tổ chức thực hiện;
. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với ủ y  ban Dàn tộc và 

các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung thông tin đối 
ngoại vùng đong bào dân tộc thiêu so vả miền núi;

. ủ y  ban nhân dân cấp tinh chi đạo tổ chức thục hiện trcn địa bàn; kiểm 
tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, 
đột xuất.

- Nội dung số 3: Tảng cường, nàng cao khả năng tiếp cận vả thụ hường 
hoạt động trợ giúp pháp ỉý chất lượne cho vùng đồng bào dân tộc thiêu số vả 
miền núi.

4- Mục tiêu: Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lỷ cùa người dân 
vùng đảng bào dân tộc thiêu số và miền núi, xây dựng các mô hình điêm giúp 
dồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hường hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng 
đê được bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh 
chấp pháp luật.

+ Đổi tượng: Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán 
bộ cơ sở, người dân vủng đồng bào dàn tộc thiêu sô và miên núi; người thực 
hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ các cơ quan liên quan.

+ Nội dung:
. Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp [ý điêm vùng đông bào dân lộc thiêu 

số và miền núi;
. Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người
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dân tộc thiểu sổ, tập huẩn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

. Xây dựng các chương trinh về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiều 
so phú sóng các tinh vùng đồng bào dân tộc thiêu sồ và miên núi;

. Tổ chức chuyên dề trợ giúp pháp lý điềm kết nối cộng đồng tại vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

. Biên soạn, cung cấp các tải liệu truvền thông về chính sách trợ giúp pháp 
lý cho người dân tộc thiểu sổ.

+ Phân công thực hiện:
. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương liên 

quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện;
. ủ y  ban nhân dân cấp tình có liên quan chi đạo tổ chức thực hiện trên địa 

bàn; kiểm Ưa, ậiám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kêt quá thực hiện theo 
định kỳ, đột xuât.

- Nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn đề thực hiện Tiểu dự án 1: 3.066,441 
tỳ đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 2.799,878 tỷ đồng (vốn đẩu tư: 200 tỷ đồng; vốn 
sự nghiệp: 2.599,878 tỷ đồng);

+ Ngân sách địa phương: 266,563 tỷ đồng.
b) Tiểu dự án 2ặ. ứ n g  dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bào an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Mục tiêu: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số dược tiếp cận thông tin về 

khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm cùa địa phương cho bạn bè trong 
nước và thế giới. Nâng cao khá nâne ứng dụns và sử dụng công nghệ thông tin 
hỗ trợ phát triền kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền 
núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kỉnh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiều số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Đổi tượng:
+ Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan làm công tác dân tộc từ 

Trung ương đẻn địa phương; Văn phòng điều phối Chương trình ờ câp trung 
ương và các cơ quan thường trực Chương trình ờ địa phương;

+ Các xã, thôn bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và 
miền núi;

- Nội dung:
+ Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quôc gia phát triên kinh tế - xã hội vùng đông bảo dàn tộc thiêu sô và miên núi 
giai đoạn 2021 - 2030;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động Hội nghị, hội thảo, buôi làm việc trực 
tuyển cùa Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan giúp việc cho Ban Chi đạo Trung 
ương liên quan đen công tác chì đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện 
Chưomg trinh;
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+ HỒ trợ thiết lập các điểm hồ trợ đồng bào dàn tộc thiểu số ứng dụng 
công nghệ thông tin tại ủ y  ban nhân dân cấp xã dè phục vụ phát triển kinh te - 
xầ hội và đảm bảo an ninh trật tự;

+ Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sàn phẩm trực tuyến vùng đồng bảo dán 
tộc thiểu số và miền núi.

- Phân công thực hiện:
+ ũv  ban Dân tộc chủ trì, phổi hợp với các Bộ, ngành, các địa phương liên 

quan hướn£ dần tồ chức thực hiện Tiểu dự án (trừ nhiệm vụ do 13ộ Thông tin và 
Tmvền thông chủ trì thực hiện);

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chù trì, phối hợp với ủ y  ban Dân tộc chi 
đạo, hướng dần các địa phương tồ chức thực hiện nội dung “Hồ trợ thiết lập các 
điểm hồ trợ đồng bảo dân tộc thiêu số ímg dụng công nghệ thông tin tại xã đê 
phục vụ phát triển kinh té - xã hội vả đảm bảo an ninh trật tự” ;

+ Liên minh Hợp tác xà Việt Nam chủ trì, phối hợp vói ủ y  ban Dân tộc 
hướng dẫn thực hiện nội dung “Mỗ trợ xây dựng vả duy trì chợ sản phàm trực 
tuyển vùng đồng bào dân tộc thiểu so và miền núi”.

- Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 1.549,342 
tỷ đồng từ nẸân sách trung ucmg (vốn đau tư: 993,621 tỷ đông; vốn sự nghiệp: 
555,721 tỷ đong).

c) Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đảnh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 
thực hiện Chương trình.

- Mục tiêu: Thiết lập hệ thống £Ìám sát, đảnh giá dồng bộ, toàn diện đáp 
ứng yêu câu quản lý Chương trình. Tô chức kiêm tra, giám sát, đánh giá việc tô 
chức thực hiện Chương trinh, đám bào Chương trình thực hiện đạt được mục 
tiêu đề ra,

- Đổi tượng:
+ Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức triển khai thực 

hiện Chương trình.
+ Người dân trên địa bàn thụ hường Chương trình.
- Nộì dung:
+ Xây đựng Bộ chỉ số theo dôi thực hiện, khung kết quã cùa Chưcmg 

trình, gồm; Hệ thống các mục tiêu, chi tiêu đảnh giá kẽt quả thực hiện dự án, 
tiều dự án; xây dựn£ chi tiết hệ thống giám sát và đánh giá, hệ thong các biêu 
mẫu bảo cáo, cơ chế thu thập thòng tin; nội dung, cơ chế báo cáo; cách thức sử 
dụng thông tin của hệ thống giám sát và đánh giá cho quân lý và tổ chức thực 
hiện (áp dụng công nghệ 4.0, phần mềm ứng dụng trên nền tàng thiêt bị di 
động);

+ Xây dựng, thí điểm, tập huấn và vận hành phần mềm giám sát đánh giá, 
đâm bảo thu thập, lưu trử, xử lý thông tin giám sát và đánh giá phục vụ kịp thời 
cho yêu cẩu quản lý Chương trinh;

+ Nâng cao nãng lực giám sát, đảnh giá cho các địa phương, gồm cả cơ 
quan chủ trì và các han ngành iham gia tô chúc thực hiện Chương trinh:
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+ Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thường gương điển hình tiên 
tiến trong thưc hiện Chương trình;

+ Tổ chức giám sái đầu tư cùa cộng đồng, huy dộng người dân tham gia 
giám sát cộng đồng. Tồ chức giám sát, phản biện xà hội đổi với các chinh 
sách của Chương trinh;

+ Tổ chức chi đạo thực hiện điểm Chương trình tại một số địa bàn phù hợp;
+ Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giả kết quả thực 

hiện Chương trình ờ cấp Trung ương vả các cấp địa phương.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Chi đạo Trung ươne, lựa chọn và tổ chức chi đạo thực hiện di em ờ 

cấp tỉnh, huyện và xă tại một số địa phương trong quá ưình triền khai thực hiện 
Chương trinh để kịp thời tham mưu ban hành, điều chình và sửa đổi cơ chế, 
chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện;

+ ủ y  ban Dân tộc chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan vả các địa 
phương tò chức triên khai thực hiện.

- Dự kiển nhu cầu vổn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu đự án 3: 593,197 
tỳ đong (không bao gồm nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá và xây dựng bộ 
chi số KPI cùa Tiểu dự án 3 thuộc Dự ản 5), trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 589,912 tỷ đồng (vốn sự nahiệp).
+ Ngân sách địa phirang: 3,285 Lỷ dồng.
IV. D ự  KIÉN TÓỈNG MỬC VÒN VÀ NGUÒN VÓN TH ựC  HIỆN 

CHƯ ƠNG TR ÌN H
Dự kiến tổng mức vốn dể thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 

là 137.664,959 tỳ đồng, trong đó:
1. Vốn ngân sách trung ương: 104,954,011 tỷ đồng; bao gồm:
- Vốn đầu tư: 50.000 tỷ đồng (đã được bổ trí theo Nghị quyệt số 

29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Ke hoạch đẩu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025);

- Vốn sự nghiệp: 54.324,848 tỷ đòng;
- Đối với số vổr» còn lại (629,163 tỳ đồng): Bộ Ke hoạch và Đầu tư chù 

trì, phối hợp với ủ y  ban Dân tộc, Bộ Tài chính báo cáo cấp có tham quyền cân 
đổi, bổ trí trong quá trình thực hiện Chương trình.

2. vổn  ngân sách địa phương: 10.016,721 tỷ đổng.
3. vổn  vay tín dụng chính sách: 19.727,020 tỷ đồng.
4. Vốn huy động hợp pháp khác: 2-967,207 tỷ đồng.
V. GIẢI PHÁP; C ơ  CHÉ, CHÍNH SÁCH THỤC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH
I . v ề  nguyên tắc và giải pháp chủ yểu thực hiện Chương trình:
- Đầu tư có trọng tâm, trọng điếm vả bền vững, tâp trung cho các xả, thôn, 

bán khó khăn nhất; eiải quyết các vấn đề bửc xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hồ trợ 
hộ nghèo, các nhóm dàn tộc thiêu sô khó khăn nhât.

35



36

- Báo đảm công khai, dân chú, phát huy quyền lảm chủ và sự tham gia 
tích cực, chủ động của cộng đong và người dân; phát huy tinh thẩn nồ lực vươn 
lên cùa đồng bảo dân tộc thiêu số.

- Ưu tiên sử dụng các cẩu kiện xây dựng theo mô-đun (module) láp ghép 
bảo đảm thi công nhanh, giảm chi phí phục vụ các công trình. Ưu tiên các công 
trình sử đụng nguyên vật liệu địa phucrng và sủ dụng lao động tại chồ để tạo 
thêm sinh kế cho người dân.

- Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ 
chức thực hiện Chương trình phủ hợp với điều kiện, đặc điểm, tiêm năng, the 
mạnh, bản sắc văn hỏa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng 
miền gẳn với củng cố quoc phòng, an ninh.

- Hải hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu 
dự án cùa Chương trình; ưu tièn lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao 
hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hường; đàm bảo nguyên tẳc 
không trùng lẳp e,iữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án, Tiêu dự án 
thuộc Chương trình đối với cùng một địa bản, cùng một đổi tượng thụ hưởng.

- Tăng cường chuyên đôi so và ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Chương trình ở các cấp, 
các ngành, Phòng, chống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu 
cực, tham nhùng, lâne phỉ trong quá trình thực hiện Chương trình.

2. v ề  giải pháp huy động vốn:
- Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đỏ 

ngân sách nhà nước đỏng vai trò quan ừọng và có ý nghĩa quyêt định; có giải 
pháp huy động hợp lý các nguồn vỏn ODA; tãng cườrm huy dộng các nguồn đóng 
góp hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong rtước và nước ngoài.

- Bảo đàm cân đổi, bổ trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đứng cơ cấu nguồn 
von đâ được quyết định; bảo đảm tỷ lệ von đổi ứng của các địa phirơng và Lrách 
nhiệm tham gia thực hiện Chương trình cùa người dân, đối tượng thụ hường.

3. v ề  cơ chế, chính sách hỗ trợ; quản lý, thực hiện Chương trình;
a) Ngán sách trung irong hồ trợ cho các tinh chưa tự cân đối được ngân 

sách; các tỉnh, thành phô có tỷ lệ điều tiêt vẽ ngân sách trung ương thâp và có 
đóng đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều xả khu vực III và thôn đặc biệt khó 
khãn thuộc vùng đồng bảo dân tộc thiêu sô và miên núi.

Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương đầu tư các công trinh giao thôn^ cho 
các xẫ chưa có đường ô tô đến trung lâm xã được rải nhựa hoặc bê tòng; đàu tư 
công Irình giao thông kểt nổi, còng trình điện lưới quổc gia phục vụ phát triển 
kinh tê - xà hội, bảo đàm quôc phòng, an ninh cho các huyện nghèo có nhiêu xã 
biên giới, xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn; đâu tư irường dân tộc nội trú 
cho các huyện có đông đồng bảo dân tộc thiều số sinh sống, có nhiêu xã đặc biệt 
khó khàn nhưnii chưa có địa điêm hoặc phải thuê địa điêm hoạt động.

b) Bố trí nguồn vổn ngân sách trung ương của Chưcmg trinh dê thực hiện 
một số nội dung, nhiệm vụ sau:

- Triển khai Đồ ản thí điểm, chỉ đạo điém của Ban Chi đạo I rung ương tại
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một số địa phương được Thủ tướng Chính phũ hoặc cấp có thẩm quyền 
phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chì đạo của Thù tướng Chính phủ.
c) Thực hiện cơ ché hồ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mởi thoải nghèo thông qua dự án đuợc cấp có thâm quyền phê duyệt dựa trên 
quv hoạch, kế hoạch, để án chuyển đồi cơ cấu sản xuất của địa phương; ưu tiên 
hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu sổ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhỏm hộ, cộng đồng. Nguồn 
vòn thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước, vòn vay Ngân hàng Chính sách xã 
hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà Iiước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu 
đài, nạuôn vôn lông ghép thực hiện các chính sách, chương irinh, dự án, nguôn 
vốn đối ứng của hộ gia đỉnh.

d) Xây dựng và ban hành cơ chế đặc thủ trong tổ chức quản lý, thực hiện 
Chương trình phù hợp với vùng đồng bào đán tộc thiểu số và miền núi;

đ) Xây dựng và ban hành nguyên tẳc, tiêu chí, định mức phản bổ ngân 
sách nhà nước đe thực hiện Chương trình;

e) Xây dựng và ban hành chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình.
4 ắ v ề  hoàn thiện bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình:
Xâỵ dựng và kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện Chương trinh 

thống nhất từ trung ương tới địa phương; cụ thể:
a) Ban Chi đạo Chương trình:
Thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cá 03 Chưcmg trình mục tiêu quốc gia 

(Chương trinh mục tiêu quổc gia giảm nghèo bển vững giai đoạn 2021 - 2025, 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, 
Chưcmg trinh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân 
tộc thiêu sô và miên núi giai đoạn 2021 - 2030) ở câp Trung ương và ờ địa 
phương theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 và điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị 
quyểt số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 nám 2021 của Quốc hội về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vừng giai đoạn 2021 - 2025.

b) Vàn phòng điều phoi Chương trình:
- Ò cấp Trung ương: Văn phòng điều phổi Chương irinh mục tiêu quốc 

gia phát triên kinh tể - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiêu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030 đặt tại ủ y  ban Dân tộc, giúp việc Ban Chỉ đạo Trurtg ương và 
trực tiếp giúp việc Rộ trường, Chủ nhiệm ủ y  ban Dân tộc - Phó Trưởng Ban Chỉ 
đạo Trung ương trong quản lý, tô chửc thực hiện Chương trình và trong việc 
thực hiện một số nội dung của Đe án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bảo đản tộc thiểu số và miền núi giai doạn 2021 - 2030. Văn phòng điêu 
phoi Chương trình sử dụng biên che của ủ y  ban Dân tộc và được bố trí kinh phí 
hoạt động trong kinh phí thường xuyên của ủ y  ban Dân tộc.

- Ở địa phương: Giao Chũ tịch ủ y  ban nhân dàn cẩp tinh quyết định kiện 
toàn hoặc thành lạp mới Ban chi dạo chung cho cả 03 Chương trình theo quỵ 
định tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 nãm 2021 và Nghị quyêt



số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội.
5. Ve công tác tuyên truyền:
Đẩy mạnh tuyèn truyền sâu rộng mục tiêu của Chươnệ trinh đển mọi cấp, 

mọi ngành, các tầng lớp dân CƯ và người dân tộc thiểư số nhầm thay đổi vả 
chuyển biến nhận thúc trong công tác đán tộc, chính sách dàn tộc, giảm nghèo 
vùng đồntì bào dân tộc Ihieu số và miền núi; khai dậv ý chí chũ động, vươn lên 
cùa người dản tộc thiểu sô, nhât lả người dân tộc thiêu sổ nghèo.

6. v ề  khoa học, kỳ thuật và công nghệ:
Tăng cường nc.hiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sờ 

dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân lộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác 
dự tính, dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc.

7. v ề  mờ rộng hợp tác quốc tể:
Tăng cường hợp tác với các tổ chức quổc tế, cả đa phương, song phương 

và các tổ chức phì Chính phú trong qaá trình xây dựng và thực hiện Chương 
trình đé chia sẻ thông tin và kỉnh nghiệm, đồng thời tranh thũ sự trợ giúp về kỹ 
thuật và nguồn lực dê thực hiện thành công mục tiêu cùa Chương trình.

Vĩ. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ VÀ TÓ CHỨC THỤC HIỆN
1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương:
a) ủ y  ban Dãn tộc
- Lả cơ quan chù tri quản lý Chương trình; chù trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành liên quan, Uy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương tả 
chức triên khai thực hiện Chương Irinh theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, C0 quan liên quan vả các địa phưcma xây 
dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và quy 
định tỷ lệ vốn đối ứng cùa n^ân sách địa phương đe thực hiện Chương trình 
hẳng nãm và giai đciạn 5 năm, trình Thủ tướng Chính phú phê duyệt trong tháng 
10 năm 2021;

- Tổng hợp, dề xuẩt kế hoạch và dự kiến phương án phân bổ vốn ngân 
sách Trung ương đê thực hiện Chương trinh giai đoạn 2021 - 2025 và hăng năm, 
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tải chính theo quy định;

- Trong quá trình thực hiện Chương trình chủ trì, phối hợp vói các Bộ, 
ngành, cơ quan vả dịa phương có liên quan tiếp tục rà soát, tựa chọn các nội 
dung/hoạt động đâu tư/hồ trợ, bào đảm cỏ trọng tâm, trọng điểm, iránh trùng lăp 
với các chương trinh, dự án khác và các hoạt động thường xuyên của các bộ, 
ngành, địa phương bảo đàm hiệu quả thực hiện Chương trình;

- Theo chức nãng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện rả soát, 
quyểt định hoặc hướng dẫn các đơn giá, định mửc hổ trợ, đầụ tư. bảo dảm phù 
hợp và tuân thủ quy định của pháp luật đê làm căn cử triên khai thực hiện 
Chương trinh;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn bỗ 
sung cho Chương trình theo chủ trương đà được Quôc hội phê duyệt tại Nghị 
quyết số 120/2020/ỌH14, bảo đàm phù hợp với quy địtih cùa pháp luật, báo cáo
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cấp cỏ thẩm quyền xem xét, quyết định;
- Chít trì xây dựng phương án giao chi tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ [hể 

hằng năm, giai đoạn 5 năm đẻ thực hiện Chương trình cho các tỉnh, thảnh phố 
trực thuộc Trung ưong gửi Bộ Ke hoạch và Đẩu tư tổng hợp; nghiên cứu, để 
xuất cơ chế thường công trình phúc lợi cho các dịa phương tiêu biểu, có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình, báo cáo Thú tướng Chính phù;

- Chủ trì xây dựng, hướng dần các Bộ. ngành cỏ liên quan và các địa 
phương thực hiện hiệu quả Ke hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021- 
2025 vả kế hoạch hàng năm sau khi được Thủ iướng Chính phủ phê duyệt 
đề hoàn thánh các mục tiêu cùa Chương trinh;

- Tham mưu cho Thù tướng Chính phu chí đạo các Bộ, ngành thực hiện các 
giải pháp đe tãng cường công tác phoi hợp và phát huy vai trò của Mặt trận To 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ĩrong tổ chức thực hiện 
Chương trình;

- Chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành, định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chirong trinh của các địa phương.

b) Bộ Kể hoạch và Đầu tư
- Thực hiện chức năng cơ quan tổng hợp Chương trình;
- Tổne, hợp nhu cầu, dự kiến phân bổ kinh phí, chi tiêu, nhiệm vụ cụ thê thực 

hiện Chương trình vào kế hoạch 05 năm và kế hoạch hàng năm, báo cáo cấp có 
thâm quyền xem xét, quyết dịnh theo quy định của pháp luật;

- Chù trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phươnệ 
khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phù quy dinh ca chế quản ]ý, tổ 
chức thực hiện các chưomg trình mục tiêu quốc eia, báo cáo Chính phủ trong 
Quý IV năm 2021.

c) Bộ Tải chính
- Chũ trì phổi hạp với ủy  ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan xây 

dung kế hoạch hang năm, tồng hợp kinh phí chi sự nghiệp đẻ đàm bảo hoạt động 
cùa Chương trình;

- Cân đối, bố trí đủ vổn sự nghiệp vả có kế hoạch bổ sung vốn cho 
Chương trinh theo tiến độ và ke hoạch đầu tư trung hạn, hang năm trinh câp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Chủ trì xây dựng quy định về cơ chế tải chính, thanh quyết toán các 
nguồn von ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình.

d) Ngân hảng Nhà nước Việt Nam
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liền quan và các địa phưong khân 

trương xây dựng Nghị định của Chinh phủ quy định về chính sách tín dụng ưu 
đãi thực hiện Chương trình, báo cáo Chính phủ trong Quý IV năm 2021;

- Chù trì, phổi hợp vói Bộ Kố hoạch và Đẩu tư, Bộ Tài chính, Ngân hảng 
Chính sách xã hội và các cơ quaa có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính 
sách, giãi pháp bảo đàm huy động đủ mức vốn tín đụng chính sách tối thiêu đă 
được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 để thực hiện



Chương trình, bảo cáo cấp có thẩm trong Quv IV nãm 202 ].
đ) Các Bộ, cơ quan trung ưcmg được phân công chủ trì Dự án, Tiêu dự ản, 

nội dung thảnh phần thuộc Chương trinh
- Tổng hợp két qua thực hiện; hướng đẫn xây dựng kế hoạch tố chức thực 

hiện; tông hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn von và phuơng án phân 
bổ ke hoạch vổn ngân sách trung ương giaỉ đoạn 05 năm và hàng năm giao cho 
các Bộ, cơ quan Irung ương và các địa phưang thực hiện đối vởi Dự án, Tiểu dự 
án, nội dung thành phần thuộc lĩnh vực quản ]ý của bộ, ngành, gửi ủ y  ban Dản 
tộc để tổng hợp vào kế hoạch chung theo quy định;

- Lập kế hoạch vốn ngân sách trung ưang giai đoạn 05 năm và hàng năm 
để triển khai cảc hoạt động phục vụ công tảc chi đạo, điều hành, hướng dần ihực 
hiện Chương trinh, gửi ủy  ban Dân tộc đẽ tòng hợp vảo kẽ hoạch chung theo 
quy định;

- Hướng đần các Bộ, ngành, địa phương triển khai các chi tiêu, nhiệm vụ và 
tô chức thực hiện nội dung thành phần Lhuộc Chương trinh được phân cône. chủ tri;

- Chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, dối tượng, nội dưnR chính 
sách, hướng dẫn địa phương đê tổ chức Lhực hiện bảo đảm không chồng chéo, 
trùng láp với các Chương trình, dự án, Đề án khác vả nhiệm vụ thường xuyên 
của các bộ, ngành, địa phương;

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát, 
quyet định hoậc hướng dẫn các đơn giả, định mức hồ trợ, đầu [U, bảo đảm phù 
hợp và tuân thủ quy định của pháp luật để lảm căn cứ triên khai thực hiện 
Chương trình;

- Chủ trì, phổi hợp với ủ y  ban Dân tộc, các Bộ, ngành cỏ liên quan tô 
chức kiềm tra, giám sảt, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, nội dung thành phần Chưomg trình được phân công chù trì theo quy 
định, gửi Uy ban Dân tộc dể tổng hợp, báo cảo Thù tướng Chính phủ và Ban Chí 
đạo Trung ương;

- Thực hiện đầy đủ chê độ báo cáo kết quả thực hiện nội dung thành phân 
và sử dụng nguồn von được giao gửi về ủy  ban Dân lộc đê tông hợp;

- Xâv dựng và hướng dẫn cơ chế huy động thêm nguồn lực để thực hiện 
các nội dung của các Bộ, ngành;

- Thường xuyên, định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra ờ các địa phương 
dược phân công; giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện cáe nội dung của Chương 
trình theo lĩnh vực quàn lý nhà nước được phân công.

e) Các Bộ, cơ quan trung ương tham gia thực hiện Chương trình: Có trách 
nhiệm nghiên cứu, lồng ghép thực hiện Chương trình với các Chưcmg trình mục 
tiêu, dự án khác được giao chủ trì quản lý bảo đảm hiệu quả, không chông chéo.

g) Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 
tuyên truyền theo chức nâng, nhiệm vụ được eiao và yêu câu cùa Chương trình.

2. Trách nhiệm của ủy  ban nhân dân cấp tinh:
- Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trinh trong giai đoạn 05 năm và
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hẩng năm bao gồm các nội dung: Ke hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ 
gừi Cơ quan chủ trì Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phân của Chương trình, 
Uy ban Dán tộc và các cơ quan liên quan theo quy định;

- Tổ chức triển khai; giám sát, dánh giá và báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình trên địa bàn tỉnh theo định kỳ, đột xuất;

- Chi đạo, phân công ừách nhiệm của từng cấp và các sò, ban, ngành 
trone, việc to chức thực hiện Chương trình theo nguyên tấc đẩv mạnh phản cấp 
và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở;

- Ban hành cơ chế, chính sách, hướng dần tổ chức triển khai Chương trình 
trên địa bàn tinh theo thâm quyên, nhiệm vụ được giao;

- Chi đạo kiện toàn hoặc thành lập mới Ban Chi đạo chung cho các 
Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp vả bộ máy tham mưu, giúp việc cho 
Ban Chi đạo các cấp theo quy định cùa Nghị quyết sổ 24/2021/ỌH15 ngày 28 
tháng 7 năm 2021 vả Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 
cúa Ọuôc hội.

3. Trân trọng đề nghị ủ y  ban Trung ương Mặt ưận Tổ quổc Việt Nam và 
các tô chức chính trị - xâ hội thực hiện giám sát, phàn biện xã hội trong quá 
trình tố chức triển khai thực hiện Chương trình. Ban Chi đạo Trung ương các 
Chương trình mục tiêu quốc aia và các Bộ, ngành có trách nhiệm nghiên cứu, 
trả lời các kiến nghị, đe xuất của Mặt trận Tô quôc Việt Nam và nhân dân theo 
quy định; tham mưu, báo cảo Chính phú, Thủ tướng Chính phủ nhừng nội dung 
vượt tham quyền./.


