
TNH UY DAK NONG DANG CQNG SAN VIET NAM 

s u; -CTr/TU Dák Nóng, ngày j..J tháng 8 nàm 2021 

CHU5NG TRINH 
Thrc hin Ngh quyt Dai hi di biu Dãn b tinh 1n th& XII 

ye nang cao do'i song vt chat - tinh than cho dong bao dan tçc thieu so 
giai don 2021 - 2025 

Thirc hin Nghj quyt Dai  hi di biu Dãng b tinh Dk Nông 1n thr XII; 
Chucrng trInh hành dng so 04-CTr/TU, ngày 24/12/2020 cüa Tinh üy v trin khai 
Nghj quyt Di hi dai  biu Dãng b tinh 1n thu xii, nhim kS'  2020 - 2025, Ban 
Thtthng vi1 Tinh üy ban hành Chiwng trInh thirc hin nhij sau: 

I. TINH HINH CHUNG 

Dk Nông là mt tinh da thành phtn dan tc (40 thành phn dan tc), dan s 
hin nay khoãng 687.188 ngtthi, dan tc thiêu s khoãng hn 212.658 ngtthi, 
chiém t' 1 31% dan so toàn tinh; trong do có 03 dan tc tai  ch (M'Nông, Mt, E 
Dé) khoãng 69.756 nguYi, chim t' 1 32,8% dng bào dan tc thiu s chung. 
Toàn tinh hin có 7 huyn và 1 thành ph 71 xâ, phi.thng, thj trn, trong do: 44 
xä thuc vitng cO diu kin kinh t - xã hi khó khàn; 12 xä, 179 thôn, bon, buôn 
thuc vüng có diu kin kinh th - xâ hi dtc bit khó khän. Theo kt qua râ soát 
h nghèo cuM nàm 2020 toãn tinh có 11.785 h, chim t' lé 6,98%. Trong do, h 
nghèo dng bào dan tc thiu s là 8.128 h, chiêm 17,18% trén tong so ho dan 
tc thiu s; h nghèo dông bào dan tc thiu s tai  ch 3.513 h, chim t' 1 
22,80% trên tong so ho dan tc thiu s tai  ch6, cao gAp 03 lan so vóit' l nghèo 
cOa toàn tinh'. 

1. Kt qua dt dtrçc 

Trong nhuing nãm qua, dt.rçic sr quan tam cüa Dãng và Nhà rn.róc, các chung 
trInh, chInh sách dan tOe  trên mi linh virc, nhtx: nông nghip, cong nghip, giao 
thông v.n tãi, phát trin Ca s& h tAng, van hoá, y t& giáo diic, dào tao,  thông tin,... 
dã the dông rAt lan dn sir phát trin kinh t - xã hOi  vüng dng bào dan tOe  thiu 
s nói chung và dng bào dan tOe  thiu s tai  ch nói riêng. Ngoài eác chInh sách 
chung cüa câ nixâc, khu virc Tây Nguyen, tinh dâ ban hành nhi&u chInh sách dc 
thO riêng cho dng bào dan tOe  thiu s, trong do t.p trung cho dng bào dan tOe 
thiu s tai  ch, nhu: chuang trInh kt nghia, d dAu giUa ca quan, dcrn vj vâi cac 
bon, buôn dông bào dan tOe thiu s tai  ch; chInh sách phãt trin bon, buôn bn 

'- Quyët djnh so 341/QD-UBND, ngày 15/3/2021 cOa UBND tinh DAk Nong ye vic cong b kt qua rá soát 
hO ngheo, hO can nghèo näm 2020 theo chuan nghêo tiep cn da chiêu áp dvng  giai don 2016 - 2020. 

- Báo cáo s 205/BC-UBND, ngây 19/4/20 19 cüa UBND tinh Dâk Nong v kt qua phát trin kinh t - xä 
hOi vOng dan tOc  thiu so giai don 2016-2018; mic tiëu, nhiOm  vii, giãi pháp giai don 2021 -2025. 
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vthig; D an nâng cao cht hrçing h9c sinh dan tc thiu s; chInh sách h trg lãi 
suit vay vn san xu.t - kinh doanh cho dng bào dan tc thiu so; dir an tang cithng 
nang 1irc bn vttng cho dng bào dan tc thiu s; chinh sách h trq !âi su.t cho h 
nghêo là dng bào các dan tc thiu s tai  ch d câi thin nhà &, xây dirng nhà 
tiêu hçip v sinh, phát trin san xut, da dng hóa sinh ké và h trçl ye bào hiêm y 
t; các huyn üy, thành üy 1ira chçn, xây drng tü 01 - 02 dja bàn tr9ng diem bon, 
buôn dng bào dan tc thiu s tai  ch d ttp trung các ngun lrc thrc hin hiu 
qua cOng tác giàm nghèo bn vtThg. Tp trung h trçi ngun hrc du tu các chung 
trInh, chInh sách dan tc trong vüng dng bào dan tc thiu st trong nh&ng näm 
qua dã gop phn phát trin kinh t - xà hi, in djnh an ninh - chInh trj, nâng cao 
diii sng 4t ch.t - tinh thn trong vñng dng bào dan tc thiu s, nht là vüng có 
dOng dng bào dan tc thiu s tai  ch. Các cong trInh ha tng thi& yu, nhi.r: 
du&ng giao thông, trithng hçc, tram  Y t, ni1c sinh hoat,  dt san xut, dat a, nhà &, 
nba van hoá,... &rcic ru tiên du tii, tao  diu kin thun lçii cho dông bào dan tc 
thiu s ti ch phát trin san xut, luu thông hang boa, gop phan giâm nghèo b&n 
vüng. Sr nghip van boa, giáo diic, y t duqc chü tr9ng, quan tam; thi& ch van 
boa CG sâ và giá trj van hóa truyn thng cüa các dan tc ducic du tu, bão ton và 
phát trin; h thng bào v, chàm soc và nâng cao sirc khoê Nhân dan dixcc ma 
rng; cong tác giáo dc và dào tao  hang näm du tang câ v s krçing vâ chAt 
luçing; h thng chInh trj a ci s0 tmg bixOc ducic kin toàn và cñng c; cong tác 
dào tao,  tuyn diving, bô nhim can b dan tc thiu s tai  ch duçic coi tr9ng; hçc 
sinh cir tuyn ngày càng duçic quan tam. 

2. Kho khan, hin che 

Mc dü diêu kin v kinh t - xa hi vüng dng bào dan tc thiu s dã cO bisâc 
phát trin, di sng nguai dan trng buóc ducrc câi thin nhiing vn là vüng khO khän 
so vOi mt bng chung câ tinh. Ha tng kinh t - xà hi con nhiu thiu thn, d&i sng 
cüa mt b phn Nhan d con khó kbãn; t 1 h nghèo cOn cao, là "lOi nghèo cüa 
dja phucmg", thieu tInh bn vftng và khã näng tái nghèo cao. 

Khoãng cách phát trin giCa các dan tc thiu s vth dan tc kinh, giCta cac 
nhóm dan tc thiu s, giUa vüng nOng thOn và thành thi cOn chênh lch, chua duçic 
rut ngAn. Thu nhp binh quan cüa h dng bào dan tc thiu s ô nhiu nai chi bang 
40 - 50% bInb quan thu nhp cüa dja phuong; t' l h nghèo dng bào dan tc thiu 
s cOn cao hon gAp 02 ian so vai t' l ho nghèo chung toàn tinh, có 02 huyn nghèo 
t' 1 nghèo con trên 22%. 

Mt so vAn dé trong dông bào dan tc thiu so, nhis: di cu tir do, thiu dAt a, dAt 
san xuAt, nirOc sinh boat,... giãi quyt chtra hiu qua. ChAt Iuqng giáo diic, y t, van 
hóa a vung dông bào dan ttc thiu s mt bang chung vn cOn thAp, m1rc d tip c.n 
các djch vi xa hi con thiu kbó kbãn, han  ch. 

Dan di c.r tr do luOn gia tang, chua dixgc b tn vào vUng quy hoach, chü yu 
là tir phát nên vic dAu tu co sa ha tAng, thirc hin cac chInh sách an sinh xà hi 
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gp kho khàn. Mt s hü tiic lac  hu con tn tai;  cOn tiêm an yéu to phüc tp ye an 
ninh trât tu. 

3. Nguyen nhãn cüa t1n ti, hin ch 

* Nhóm nguyen nhán chz quan n(5i tgi a ving dng bào dan tç5c thièu so: 

Mt b&ng dan trI cOn thp, nhn thi:rc v xã hi cOn mt s han  ch nht djnh; 
ké hoach chi tiêu chua khoa hçc (vay nng lâi, cm c và sang nhuçmg d.t, dn dn 
mt dat, mt nhà 0, mua ng tiêu dung hang ngày dn dn bj mua ép giá,...). Mt b 
phn dng bào dan tc thiu s chua thtc sir tlr vuo'n len thoát nghèo. 

Phucng thirc canh tác nhO lê, chua tu chü trong san xuAt, kinh doanh, cOn bj 
tác dng, ành huOng cUa cong  dng, dOng h9. 

Diu kin co sO h. tng (din, duOng, tnr&ng, tram),  van hoá, giáo diic, y 
ti,... thp hon so vOi mt bang chung cOa tinh; da s6 dng bào dan tc thiu so 
sang ttp trung 0 nhrng vüng sâu, vüng xa, vüng dc bit khó khãn dn dn diu 
kin sinh hoat  khó khän, thiu kin thirc và han  ch ye thông tin. 

Ngun lirc d phát trin kinh t h, nht là din tIch dt san xut/h gia dinh 
ngày càng giãm (do si,r phát trin dan s& su chuyn nhuçing cho ho dan khác); vn 
d tái du ttr san xu.t không nhiu; trInh d lao dng có kin thüc ph thông, tay 
ngh cOn han  ch. 

* Nhóm nguyen nhán khách quan tác d3ng tui' ben ngoài: 

Xu.t phát dim cUa vüng dng bào dan tc thiu s cOn thp, dja hInh chia cit, 
phân tan, dan cu chO yu tp trung 0 vOng CO diu kiin kinh t - xä hi khó khän. 

H thng chInh sách phát trin kinh th - xã hi vüng dan tc thiu s chua 
ducic dng b; co ch thrc thi chInh sách cOn thiu d,i mOi mang tInh dt phá; sir 
phi hqp giva các ngành, các cAp trong thrc thi chInh sách chua chit chê, hiu qua. 
Cong tác chi dao,  diu hành cüa mt s cAp üy, chInh quyn chua sâu sat; có noi 
can b, cong chirc, viên chirc chua nhn thrc dAy dO ye yai trO, tam quan tr9ng cOa 
cong tác dan tc, chua th.t sir quan tam den vOng dông bào dan tc thiêu so. Di 
ngü can b co sO, nhât là can b tai  ch cOn thiu và yêu, trInh d quàn 1, näng 
hrc diu hànb chua dáp 1mg duqc yeu cAu. 

V chCi truong cOa Dáng và Nba ni.rOc dAu tu, h trq cho ngixOi dan tc thiu 
s là dung dan, song t' trQng vn dAu tu cho vOng dng bào dan tc thiu s chua 
cao, hon na djnh mOc h trç cOa mt s chInh sách cOn thAp, chtra khuyn khIch, 
chira khai thác h& tim nãng trong dng bào dan tc thiêu sO; mt sO chuong trInh, 
chInh sách chua kjp th&i, dan trãi, dn dn hiu qua dat thAp, chua tao  dng lrc 
cho ngu&i dan vOng dng bào dan tc thiu s chO dng phát buy ti da ni lirc 
yuan len thoát nghèo. Ben canh  do, mt so chInh sách phát triên kinh th - xâ hi 
vOng dng bào dan tc thiu s giai doan  vüa qua chua quan tam nhiu dn sir 
cong bAng, blnh dAng di vOi mi di tLrqng. 
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II. QUAN DIEM, MUC 1'IEU 

1. Quan dim 

Phát triên kinh t - xã hi, nâng cao diii sng vtt chat - tinh th.n cho dng bào 
dan tôc thiu s là nhim vii cüa toàn Dâng, toàn dan, toàn quân, cña các cap, các 
ngành, cüa toàn bi h thông chInh tr và cüa chInh dông bào dan tc thiêu so. 

Phát trin san xut tao  sinh k& tang thu nhp cho ngithi dan, giãm nghèo 
nhanh, bn vng; giài quyt can c mt s yêu cu bc thit v di song cfia dông 
bào dan tc thiu s; tang thu nhp cho ngi.rôi dan, gop phân giãm nghèo ben vftng, 
bâo dam qu& phông - an ninh; xây dirng h thng chInh trj & cci s& vüng mnh, 
thu hçp dn khoàng each vói vüng phát trin; xây dirng vüng chàc khôi di doàn 
kt toàn dan tc tinh Dàk Nông. 

Phát huy khai thác mci ngun hrc, tim näng, IçTi th cUa tinh và vüng dông 
bào dan tc thiu s; gn tang tru&ng kinh t vói giái quy& các vn dê xâ h,i, nhât 
là thirc hin t& chInh sách dan tc; quan tam phát trin, bôi du0ng nguôn nhân lirc; 
chãm lo xây drng di ngü can b dan tc thiêu so; giQ gin và phát huy nhing giá 
trj, bàn sc van hóa truyn thng các dan tc thiu s trong sir nghip phát triên 
chung cüa cong dng dan tc Vit Nam. 

IIu tién d.0 P.r phát trin kinh t - xa hi vüng dng bào dan tc thiu so a ncii 
có diu kin kinh t - xã hi dc bit khó khän, dc bit vüng sâu, vüng xa, vüng 
biên gi&i. 

2. Mi.c tiêu 

2.1. Mtic tiêu tng quát 

Phát trin kinh t - xA hi, cüng c tang ci.thng quc phông - an ninh, nâng cao 
d&i sng 4t chit - tinh thn cho dng bào dan tc thiu s là du tix cho phát trin 
bn vttng, toàn din gn lin v&i giãm nghèo bn vItng. Khai thác ti da tim nàng, 
lcii th sn có cüa dja phrang trong vüng, di mài sang t?o,  dy  manh  phát triên 
kinh t, thu hut các ngun hrc du tu t.p trung vào vüng dng bào dan tc thiu s 
mt each có tr9ng tam, tr9ng dim, tao  diu kin d các dan tc thiu s phát huy 
dirnc ni lrc nhm tir !rc vucin len câi thin rô rt dôi sng, dam baa an sinh xâ 
hi, giâm nghèo bn vüng, thu hçp dn khoâng cách v mrc sang, thu nhp so vói 
bInh quân chung cüa tinh. Phát trin toàn din các linh vrc van hóa, giáo dtc, y t, 
phát trin ngun nhân hrc vüng dan tc thiu s; nâng cao mt bng dan trI, dào tao 
ngu& nhân 1rc nht là di ngü can b, cong chic, viôn chüc, ngLr&i lao dng là 
ngu&i dan tc thiu s; gi gin, phát huy bàn sc van hóa t& dçp cüa các dan tc 
thiu s di dôi v&i xóa bO phong t11c tp quán lac hu gop ph.n dy lüi các t 
xã hi. Thxc hin bInh d.ng giOi vâ giãi quy& nhüng vn d cp thit dM v&i phii 
nU và tré em; xây drng h thng chInh trj a c s& v&ng manh,  giü vng an ninh 
chInh trj, trt tr an toàn xä hi, dam bão an ninh biên giâi quc gia. Cüng c, tang 
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cu&ng khéi dai  doàn kt các dan tc, nâng cao nim tin cia dng bào các dan tc 
dôi vii Dãng và Nhà nuOc. 

2.2. Miic tiêu cy the 

- Giái quyt co bàn các vn d v dt ô, nhà i, nuâc sinh hoat, dt san xut, 
ni.râc sach,  din sinh hoat  cüa các ho dan tc thiu s& h nghèo, cn nghèo; tang 
cu&ng k& câu ha tang thit yu phiic vi san xut và dan sinh các xâ, các thôn, 
bàn dãc biêt khó khàn. 

- Hoàn thành c bàn cong tác djnh canh, djnh Cu; xp, b tn on djnh s h 
di cu không theo quy hoach. Quy hoach,  sp xp, di diii, b trI 60% s ho dan tc 
thiêu s dang Cu trü phân tan, rãi rác trong rrng, các khu virc xa xOi, hèo lánh, ni 
có nguy cci xãy ra lü ông, lü quét, sat  lii 

- Phát trin giáo duc dào tao,  nâng cao chAt 1ung ngun nhân lirc; h tr phát 
triên ngh nghip, dào tao  ngh nhm tao  vic lam nâng cao thu nhp cho h dan, 
gop phân giãm nghèo ben vung vüng dng bào dan tc thiu s& 

- Bão thn và phát huy bàn sAc van hóa dan tc, dáp rng ngày càng t& han nhu 
câu thu các kênh phát thanh, truyên hInh k thuat s, phát trin toàn din v tn tue, 
dao drc, th chAt và tinh thAn cho dng bào dan tic thiêu so. 

- Tuyên truyn, ph bin kjp thñ các chü truang, du&ng iM cüa Dãng, chInh 
sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc nói chung, cong tác dan tc và chInh sách dan tc 
nói riêng, gop phAn phát trin kinh t - xà hi, bão dam quc phOng - an ninh, xóa 
dói giám nghèo, phát trin bn vüng; nâng cao trInh d nhn thrc, tao  sr dng 
thun cao trong xã hi và n djnh chInh trj vüng dng bào dan tc thiu s& 

- Phát huy vai trà cüa già lang, ngui có uy tin trong vüng dng bào dan tc 
thiu s trong vic 4n dng, thirc hin tt chü truclng, thr&ng l& cüa Dãng, chInh 
sách, pháp 1ut cüa Nba nuóc, thirc hin t& cOng tác dan tc và xây drng khôi dai 
doàn kt toàn dan tôc. 

* Chi tiêu cy th dn 11am 2025 

- Thu nhp bInh quân Mu nguôi vüng dng bào dan tc thiu so näm 2025 
tang trén 1,5 lan so vii cuôi nàm 2020. 

- T' l h nghèo trong dng bào dan tc thiêu s mi nãm giám ti'! 3% trâ len. 

- Tmg buóc khAc phc tInh trang thiu dAt , dat san xuAt cho dng bào dan 
tc thiu s; xóa nhà tam  bg dt nat cho 60% sO h dan tc thiêu sO nghèo. 

- Den nãm 2025, dam bâo 100% triic dtthng lien xã dugc cimg hóa dat  chuAn 
k thut theo quy djnh trong Chuang trInh xây drng nông thOn mâi. 

- 100% s trung, lop hçc và tram Y th ducic xây dirng kiên c& 

- 100% ngui dng bào dan tc thiu s tham gia bão him y t. 
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- Trên 95% s h dan ducic sr diing din 1uii quc gia và các nguôn din 
khác phü hqp. 

- 95% dng bào dan tc thiu s6 duçic sir dung nuàc sinh hot hçip v sinh. 

- 90 - 95% dng bào dan tc thiu s duçic xem truyn hInh và nghe dài 
phát thanh; các xa Co dim phvc vi buu chmnh vin thông, internet den các thôn, 
bon, buôn. 

- Duy tn và nâng cao cht luçing ph cp giáo dc mAm non cho tré 5 tui dt 
t l tir 99% trâ len, hçc sinh trong d tui h9c trung hçc eq sc trén 95%, hçc trung 
h9c ph thông trên 60%; ngu?ii tir 15 tuM trà len d9c thông, viêt tho tiêng phô 
thông trên 90%; giãm t' 1 tao hôn, két hon cn huyêt thông. 

- Hoàn thành co bàn cong tác djnh canh, djnh Cu. Quy hoach, sp xp, di di, 
b trI n dinh s h dan tc thiu s dang cu trii phân tan, râi rác trong rirng, các 
khu v1rc xa xOi, hêo lánh, ncii cO nguy Co xây ra lü 6ng, IQ quét, st lâ. 

- Trên 55% lao dng là ngu?i dng bào dan ttc thiu si trong d tui dugc 
dào to ngh phii hcrp v9i nhu cu, diu kin cua ngu1i dan tc thiêu so. 

- Dn näm 2025, t 1 tré em duii 5 tuôi suy dinh dumg giàm xuông con 
20,2%2.  

III. NHTEM VU,  GIAI PHP 

1. Tang curng sy' Iãnh do, chi do cüa các cp üy dãng, chInh quyn; 
dy mnh cong tác tuyên truyn, ph bin, quán trit các chi thj, ngh quyt 
cüa Bang và Nhà nuic nhãm to sy' chuyn bin sâu sc v nhn thu'c cho di 
ngü can b, thing viên, hi viên và ding bào dan tc thiu s 

Cp üy, chInh quyên, Mt trn To quOc và CáC t chüc chInh trj - xâ hii các cp 
cn quán tnit, tuyên truyn d mi can b, dâng viên, hi viên và Nhân dan hiêu rO 
vai trO, vj tn, tiêm nãng to l&n cüa dja b dan te thiu s và chinh sáeh dan tc nht 
quán cña Dãng, Nba niac, cihg nhu tm quan tr9ng cüa vie thrc hin các chinh 
sách di vth sr phát tnin cüa dng bào dan tc thiu so trên dja bàn tinh. 

Tuyên truyn, giáo dic, vn dng và th chirc d dng bào dan tc thiu s tIch 
circ, chü dng tham gia thirc hin chu truong, chInh sách ct'ia Dãng và Nhà nuOc. 
Ra SIrC xây dirng, cOng cô khôi dai  doàn kt dan tc. Dng viên dng bào dan tc 
thiu si phát huy ni hjc, khoi dy )2 chi thoát nghêo, chO dng phn du vuo'n len, 
khOng trông chi, ' li vào Nhà nuâc. 

2 - Các chi tiêu ci,i th dn näm 2025: K hoach s 179-KH/TU, ngày 10/9/2020 cOa Tinh ciy ye vic tiép wc 
thrc hin Nghj quyt so 24-NQ/TW cia Ban Chap hành Trung wing Dàng khóa IX ye Cong tác dan tc trong tlnh 
hlnh mài. 

- Nghj quyt S6 88/2019/QHI4 cUa Qu6c HOi  v6 PhO duyt d6 an t6ng th phát tri6n kinh t6 - xA hi vOng 
d6ng bào dan tc thiu s6 và mien nüi giai doan 2021 - 2030. 
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Các cp üy dáng vâ chInh quyn dja phrng, các ban, ngânh tinh Dk Nông 
can thirc hin dông b nhiu giâi pháp tuyên truyn theo hu&ng: "3 tang" (tang 
cu&ng mó' các lop top huán ngcn ngày v khuyèn nông; tang s htcing, chát hnig 
dáng viên, doàn viên, hói viên; tang so' lao dng dirçic dgy ngh; "3 giãm" (giám 
bO hQc, giám dé nhiu, giám nghèo); "3 không" (khOng ban d&; khOng nghe 101 Ice 
xáu; khOng bO van hóa truyn thdng). 

Phát huy vai trô cüa ngri có uy tin, ngri c& can c sâ, già lang, truing 
bon, dông h9, h gia dInh lam an giàu có trong cong tác tuyên truyn, tham quan, 
hçc tp, nêu gllang din hInh tiên tin trong vüng dng bào dan tc thiu s, nh.m 
thay dôi phucing thirc san xut, tp quán sinh hot d tip cn vâi các djch vii an 
sinh xâ hôi, si:r ding có hiu qua ngun 1irc h trg cüa Nba nuâc và cong dng. 

D.y manh  cong tác kt nghi'a gia các c quan dãng, chInh quyn, doàn th 
các tO chirc kinh t, 1irc krçing vu trang di vói các buôn, bon, bàn dng bào dan 
tc thiêu s. KhOng ngrng dM mói each thirc hoat dng theo huâng tang cu?mg 
trao d6i, huâng dn d chInh mi h gia dInh tir vuon len phát trin kinh t, thoát 
nghèo ben vtrng và tIch ci1c tham gia các hoat dng tai dja phixcing. 

2. Giãi quyt tlnh trng thiu dt r, dat san xut, din sinh hot, nu'óc 
sinh hoit cho d1ng bào dan tc thiêu s 

Tto diu kin d dng bào dan tc thiu s ducic giao cMt san xut du&i nhiu 
hInh thirc (giao ngn han, cho thuê hoc thuê 1i cüa doanh nghip, hçip tác xâ,...) 
theo quy djnh cüa pháp lut, tao diu kin sinh k cho ngu1i dan sng g.n r&ng, 
bão v môi tnxing sinh thai, khOng gian sinh sng cüa dng bào. 

Tirng brOc khc phiic tInh trng thiu dt a, giâi quyt co bàn tInh trng nthc 
sinh hoat hçip v sinh, nhà tiêu h xi hçp v sinh cho nguii dan dng bào dan tc 
thiu sâ. Huy dng ngun hrc du tu các cOng trInh cung cp din phic vi sinh 
hot và san xut kinh doanh trên dja bàn các thôn, bon, buôn vüng sâu, vüng xa, 
vüng dc biêt khó khän. 

3. Giãi quyt xóa nhà & tim bq; quy hoich, sp xp, b tn, n dlnh  dan 
di cir di von ding bào dan tc thiêu s 

T chirc rà soát, thng kê chmnh xác nhüng h nghèo dng bào dan tc thiêu 
s có nhà cn duçic sCra chcra hoc cn xây drng mói d có ké hoch uu tiên h trçl. 
Ben cnh nguôn vn h trg tCr các chi.rang trInh giãm nghèo cüa Nhà ntróc, cn huy 
dng các to chCrc xä hi, các co quan, dn vj, các doanh nghip trong và ngoài tlnh 
quyên gop, üng h ngithi dan dng bào dan tc thiu s xóa nhã tam, "an cu lc 
nghip" vuo'n len thoát nghèo. Tuyên truyn, kêu gçi dOng gop Crng ho cho các qu 
"VI nguai nghèo", qu "Xóa nhà tam", "Xây drng nhà di doàn kt",... 

Tp trung du tu hoàn thành dCrt dim các dii an djnh canh, djnh ci.r con dang 
dCr d h trci di dan v vüng dir an; trin khai thirc hin có hiu qua các dir an sap 
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xêp on djnh dan cu vüng dc bit kho khän nhãm thüc day phát triên kinh tê - xä 
hi v11ng dc bit khó khän giai doan 2021 - 2025. 

Quy hoach và sp xép lai  dan cu, nh.t là di vói các h dan sinh song t?i  các 
bIa thng, dt phông ho,... & các khu vrc có nguy co cao xây ra tInh trng 1Q quét, 
ngp nithc, sat  Ri dat; han  ch và tin tOi ch.m dirt tInh trng di ci.r tier do ngoài ké 
hoach. 

4. Du tir co sr ha tang thit yu, phyc vy san xut, dol sng trong vüng 
dIng bào dan tc thiu s 

Tip tiic cãi thin môi tru&ng, di mâi cci ch& chInh sách khuyn khIch d.0 tu 
vào vUng dng bào dan tc thiu so; xây dirng cci chê, chInh sách ho trçl phát triên 
vüng dan tc thiu so doi v&i CáC t chüc, cá nhân ducic giao dat, thuê dat hoat 
dng trên dja bàn tinh. 

Du ti.r phát trin các thôn, bon, buôn, bàn có dông dng bào dan tc thiêu s& 
nhm hoàn thin vic xây drng các tuyn du?mg giao thông két nôi lien vüng san 
xut hang hóa, trung tam các xâ, thôn, bon, buôn, bàn; dam báo các cong trInh 
din, dung, trung, tram,...  gàn vói sap xêp, quy hoach on djnh dan cu. 

5. Phát trin san xut nông, lam nghip d san xut hang hóa theo chui 
giá tr 

Trin khai có hiu qua các chInh sách khuyn nông, lam, ngii nghip và h trçi 
dlch v cho dng bào dan tc thiu s, nghiên ciru chuyn di ngành ngh phü 
hqp, tao  vic lam d n djnh và nâng cao di sang vt chat - tinh than cho dOng 
bào dan tc thiu s6; xây dimg mi lien kt gicta nba nông, nhà khoa h9c và doanh 
nghip trong hi.ràng dn k thut, xây drng throng hiu và h trq tiêu thii hang hóa 
cho nông dan. 

Xây drng cac vüng chuyên canh san xut hang boa theo chui giá trj và có 
giy chrng nhn ngun g& nhu VietGap, Global Gap, Organic cho các san phâm 
chü 1irc nhu: tiêu, cà phê, macca, cao su, chè xut khu cho vüng dng bào dan tc 
thiu s& Xây dirng các t hçip tác, hcrp tác xà phát trin kinh t - xã hi tai  các 
thOn, bon, buôn có dOng dng bào dan tc thiu s sinh sng, khuyn khich các h 
gia dInh dan tc thiu s tIch circ tham gia vào thãnh viên các to hqp tác, hçip tác 
xâ. Xây drng và ban hành các chInh sách v h trci vüng nguyen lieu, các ngành 
ngh ch bin chuyên sâu và báo quân các san phm cüa dng bào dan tc thiu s& 
PhOng chng t& djch bnh, nâng cao nàng sut, cht krçng và hiu qua các san 
phm nông nghip. 

6. Nâng cao chat ltrqng y t và phát trin giáo dye dão to, ngun nhân 
lyc d1ng bào dan tc thiu s 

Thirc hin t& ch d bão hiém y t và các chucing trInh y té quc gia trong 
vüng dng bão dan tôc thiu s tai  ch, nht là chucing trInh dan so - k hoach hoá 
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gia dInh, giãm t 1 suy dinh duông ô tré em. Tip tic cüng c mng 1uci y té vüng 
dtng bào dan tc thiu s& Dy mnh các hot dng y t dir phông, vn dng Nhân 
dan gi gin v sinh môi thrng, gop phn phông, chng các djch bnh. 

Tang ngun du us cho cong tác phát triên giáo dc a vüng có dông dOng bào 
dan tc thiêu s sinh song. Phái có sir phi hçp dng b giüa chInh sách cUa Dãng 
và Nba nuàc vâi hot dng cüa ngành giáo diic và xà hi hoá giáo diic d toàn dan 
cüng quan tam dóng gop cho sir nghip giáo dc yang dng bào dan tc thiu s& 

Quan tam, du tu Ca sâ vt cht, trang thit bj dy hçc a các tru&ng ph thông 
dan tôc nôi irü, ph thông dan tc ban trü; huy dng ngun hrc h trçl t ch(rc các 
chucmg trInh hiu qua thit thirc nh&m dam bão tip sirc cho các con em hçc sinh 
dOng bào dan tc thiu s dugc dn tnr&ng dy dü nht.r chisong trinh "bp an tInh 
thucmg" a các trt.thng ban trii thuc vi1ng sâu, vüng xa, vüng dng bào dan tc 
thiu s. 

Dào to di ngü giáo viên là nguii dan tc thiu s có trInh d cã v su phm 
và kin thirc cho trng vüng, trng dan tc. Ben cnh vic dào t?o,  cn xây drng chê 
d däi ng và sCr ding di ngü giáo viên và can b quãn 1 giáo d1ic d di ngü 
giáo viên yen tam vâi ngh nghip, gn bó vai sir nghip "trng ngithi" trên dja 
bàn tinh. 

Nghiên ciru ban hành các chInh sách d.c thu di vâi con em dng bào các dan 
tc sau khi t& nghip ph thông trung hçc, nu không thi duçic vào các tri.rang 
trung cap, cao ding, di hçc thI b6 trI cho di h9c ngh Va giãi quyét vic lam sau 
khi ra trtthng nh&m to ngun nhân hrc cho su phát trin 0 các vüng dan tOc  trong 
thôi k' hi nhQip hin nay. 

Tp trung kin toàn h thng t chirc bô may ca quan lam cong tác dan tc t1r 
cp tinh dn dja phwmg. Cüng c xây drng di ngt can b lam cong tác dan tc 
dam bão dü s krqng và cht hxçmg, d lam t& cong tác tham misu cho cp ciy, 

chInh quyn dja phixcing trong vic quàn l, t chtrc thirc hin Chuang trInh. Tip 
tic di mOi cong tác dan tc, dáp ang yêu c.u, nhim vii each mng trong giai 
don hin nay. Di mâi cOng tác t chüc, can bô cüa ngành cong tác dan tc, chü 
tr9ng bi duOng di ngü can b co s&. Quy hoch, bM di.röng, dào tio và phát triên 
ngun nhân hrc vüng dan tc thiu s. 

7. Tang cuông cong tác dào tio ngh to vic lam; thyc hin các mô hInh 
huthng dn chuyn giao khoa h9c k5 thut vào san xut cho h nghèo dng 
bào dan tc thiu s 

Co chInh sách khuyn khIch các doanh nghip, co sa san xut kinh doanh dào 
to ngh min phi và nhn lao dng thuc h nghèo dông bào dan tc thiêu so vào 
lam vic d tang thu nhp. Tang cithng các hot dng htróng dn cách lam an cho 
dông bào; to chüc các lap tp huân khuyn nông, khuyn lam, khuyn ngix cho 
ngii&i dan thuc h nghèo dng bào dan tc thiêu s, yang sâu, vüng khó khän d 
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phát trin kinh t h gia dInh, gop ph.n giám nghèo bn viThg. Nâng cao hiu qua 
cong tác tp hun thông qua hoat dng tham quan mô hInh, diem trmnh diên tai  dja 
phiwng, rung vuin, chung trai; giãng dy bng trirc quan, cam tay chi vic, trao 
dM 2 chiu tai  l&p tp hun. 

Nâng cao cht lucmg các cci s& dy ngh& nhAt là dy ngh cho dng bào dan 
tc thiu s& Khuyn khIch và da dng hóa hInh thirc dào tao  nghê theo yêu câu cüa 
thj trithng lao dng, thrc hin t& hon chinh sách v dy ngh cho lao dng nông 
thôn, trong do có lao dng là ngithi dan tc thiu s; nghiên cru, dào tao  nhng 
Cong vic có tinh ch.t lâu dài, n djnh, phü hcip vâi phongtiic tp quán ngui dan 
bàn dja nhu phát trin các nghê truyên thông (dt thô cam, dan lát). Phát triên 
manh djch vi cung üng lao dng cho các doanh nghip ngoài tinh, gãn vói day 
manh cong tác xut khu lao dng. 

8. Bão tmn, phát huy giá tr! van hóa tt dçp cüa các dan tc thiu s gãn 
vOi phát trin du Ijch 

D thuc hin m1ic tiêu phát trin bn vQng, các chInh sách h trçl phát triên 
kinh t - xã hi cn quan tam nhiêu hcm den phong t1ic, tp quán, thói quen canh 
tác cüa nguYi dng bào dan tc thiu so, dc diem ye dan sO, diêu kin ti,r nhiên, 
dja hInh, diu kiin kinh t - xa hi cüa dja phuong nhm nâng cao hiu qua cüa 
Chuang trInh. 

Dy manh  phong trào xây drng di sng van boa, xây drng các mO hInh hoat 
dng van hoá - thông tin trong vüng dng bào dan tc thiu s& Tang them th&i 
luçing và nâng cao chit krgng các hoat dng báo chI, phát thanh, truyn hInh bang 
ting dan tôc. Lam t& cong tác nghiên ci:ru, suu tm, gi€t gin, phát huy các giá trj, 
truyn thng t& dçp trong van hoá cüa các dan tic thiu sá, nht là duy trI, phát 
triên các l hi truyên thông cüa dng bào các dan tc thiu s trên da bàn tinh 
Dk Nông. 

Phát huy cac lcii th tir nhien, các giá trj van hóa dc trtrng sinh thai bàn dja 
phc vi khai thác phát trin du ljch. Trong do uu tiên thu hñt du tu và xây dirng 
các san phâm du lch gn viii các dim di san cüa Cong viên dja chit toàn cu 
UNESCO Dk NOng, gn vri báo tn phát huy các giá trj van hóa truyn thng, 
phát triên các ngành ngh thu cOng, dan lát, dt th cAm nhm tao  ra san phAm dc 
thu phiic vit du ljch, gop phAn cãi thin d&i sng 4t chAt - tinh thAn cho dng bào 
dan tc thiêu so nâng cao nguôn thu nhp bAng chInh ngh truyn thng cüa dan 
tc mInh, yuan len thoát nghèo bn vthig. 

9. Huy dng và phãn bô ngun hic, tru tiên tp trung nguin lirc thirc hin 
các chInh sách giãm nghèo dc thu d dAy nhanh cong tác giãm nghèo bn 
vüng vung dng bào dan tc thiu s 

U'u tiên b trI ngân sách dja phuong, Ing ghép vâi các ngun v6n h trq t& 
ngân sách Trung uang, vn cüa doanh nghip, vn xâ hi boa d thirc hin dng b 
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các giái pháp, chInh sách phát trin kinh t - xã hi toàn din vüng dan tc thiu s6. 
Huy dng các nguôn hrc xã hi, phát huy vai trô, trách thim, sr tham gia cüa 
ngui dan, dng bào dan tc thiu s& Thrc hin da dng hóa ngun vn huy dng 
dê triên khai thirc hin cong tác giâm nghèo b&n viThg vüng dan tc thiu s; tang 
ci.thng huy dng ngun 1rc tr ngân sách dja phucing, các ngun huy dng dóng 
gop tài trçl hçip háp cüa doanh nghip, t chirc, cá nhân trong và ngoài nuc; v6n 
dôi Oig và tham gia dOng gop cüa nguäi dan, cüa di trçing th hu&ng. 

Tang cu&ng ngun vn tin diing ru dãi cho h nghèo, h cn nghèo, h mOi 
thoát nghèo dan tc thiu s6 theo mirc vay tM da quy djnh; dng thôi, g.n trách 
nhim, cam kt sCr ding ngun vay vn dung miic dIch, hiu qua và tác dng dn 
khã nãng thoát nghèo cña h nghèo. Thirc hin t& chixong trInh, các chInh sách h 
trçl theo tinh than "N/ia nuác h trcr, cçng ding giüp d5 nguài dan tir lz!c viton len 
thoát nghèo" nhäm phát huy ti da ni hrc ni t1i cüa ng.thi dng bào dan tc 
thiu s& 

Tip tvc  nghiên ciru ban hãnh hoc kéo dài thrc hin các chInh sách giám 
nghèo dc thu di vOi dng bào dan tc thiu s trên dja bàn tinh Dk Nông dã dt 
disçic hiu qua và tInh khã thi cao trong thai gian qua, nh&m gop phân giãi quyêt 
"ran nghèo" cüa dja phixong, nâng cao dôi s6ng v.t cht - tinh th.n cho dng bào 
dan tc thiu s tai  ch nói riêng và dng bào dan tc thiu s nói chung. 

IV. TO CHt1rC THIfC HIN 

1. Các cp üy dàng, ban can sir dãng, dáng doàn, các s, ban, ngành, doàn th 
cap tinh lãnh do, chi do quán trit Chi.rang trInh dn can b, dãng viên và Nhãn 
dan; can cü chüc näng, nhim vii d cii th hóa thành chuong trinh, k hoch và t 
chirc thrc hin bão dam hiu qua, thit thrc, phü hqp vâi dc diem tInh hInh cüa 
dja phi.rung, don vj. 

2. Ban can sr dáng UBND tinh lành do UBND tInh xây dijng ké hoch cv 
the hóa vic trin khai thrc hin Chuong trInh; dng th?i, chi dao  các d.p, cac 
ngành theo chirc näng, nhim vi xây drng k hotch cii th d thrc hin, dam báo 
hoàn thành các mvc  tiëu, chi tiêu Chucing trInh dà d ra; djnh kS'  tham mru Ban 
Thu&ng vit Tinh üy so kit, tng kt vic thirc hin. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh üy chi do, djnh hixóng CáC co quan truyn thông, 
báo chI cüa tinh và Trung wing trên dja bàn tang cung tuyên truyn, ph bin 
sâu rng Chuong trInh trên các phi.rcing tin thông tin; tham muu t chirc vic 
quán trit Chuorng trInh hành dng i cp tinh và hixrng dn vic t chtrc quán 
triêt i các cap. 

4. Dãng doàn Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các t chüc chInh trj 
- xa hi cp tinh chi dao  to chc tuyên truyên, ph bin sâu rng Chuong trInh 
trong can bô, doàn viên, hi viên và các tang lOp Nhân dan; theo chirc nãng, nhim 

vv xây dirng chtrong trInh, k hoch phi hcip trin khai thvc hin phü h. 
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5. Van phông Tinh üy chü trI, phi hçip vài các ban dâng Tinh üy theo dôi, 
don dc vic trin khai thrc hin Chixcrng trInh. 

Noi nhãn: 
- Van phOng Trung ucxng Dãng, (b/c) 
- Vi Dja phuong II, VPTW Dãng 
tai Tp. Ho ChI Minh, 
- Các dông chI Tinh Cy viên, 
- Các ban dàng, ban can sir dáng, 
dãng doàn, dâng üy trirc thuc Tinh üy, 
- MTTQ va các to chCrc chinh trj - xà hi cap tinh, 
- Các huyn Ciy, thânh üy, 
- Các sâ, ban, ngành, 
- Luu Van phOng Tinh üy (TH,L). 
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