
 

 

  UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /BDT-CSDT Kon Tum, ngày     tháng    năm  
V/v nội dung trả lời ý kiến chất vấn 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XII 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ; 

- Đại biểu A Dân, Tổ đại biểu Tu Mơ Rông. 
 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 128/TTHĐND-TH ngày 06 tháng 12 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gửi ý kiến chất vấn của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 Ban Dân tộc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu A Dân, Tổ đại biểu Tu 

Mơ Rông, cụ thể như sau: 

1. Nội dung ý kiến chất vấn 

Tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy; 

Chương trình số 3299/CTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh 

về việc lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum đã xác định rõ mục tiêu(1), nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện với mục 

tiêu chung nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; bảo đảm an sinh xã 

hội cho người nghèo và người đồng bào DTTS; phấn đấu thực hiện đạt và vượt 

các chỉ tiêu được giao. 

Trong Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND 

tỉnh có nêu:“ Do đặc thù của Chương trình triển khai ở địa bàn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, hầu hết là ở các xã vùng III và thôn đặc biệt khó 

khăn nên việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác 

là khó khăn; sự đóng góp của người dân, cộng đồng dân cư để thực hiện các dự 

án, tiểu dự án là rất hạn chế, khó thực hiện". Với nhiệm vụ là cơ quan Thường 

trực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn của tỉnh; 

trong thời gian tới, đồng chí có những giải pháp gì để tham mưu nhằm tháo gỡ 

các khó khăn, hạn chế nêu trên để việc thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa 
                                                 
(1) Về mục tiêu đến năm 2025, theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19-5-2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh Kon Tum là 100% hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất, 20% hộ dân tộc thiểu số 

trở lên tham gia vào hợp tác xã; cơ bản hoàn thành công tác bố trí,sắp sếp ổn định dân cư vùng đặc 

biệt khó khăn, tiên tai sạt lở;100% thôn làng có nhà rông truyền thống được sửa chữa, trùng tu định 

kỳ;trên 90% hộ DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 50% số xã đặc biệt khó khăn thoát 

khỏi diện đặc biệt khó khăn. 

Đến năm 2030, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ đã di cư tự do. Cơ hạ 

tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH và dời sống của đồng bào DTTS, 100% hộ DTTS sử 

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cơ bản không còn xã, không còn thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. 
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bàn tỉnh đạt kết quả như mong muốn? 

2. Nội dung trả lời chất vấn 

 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định 1719/QĐ-TTg có nội dung cơ bản được tích hợp từ hơn 100 chính sách cụ 

thể từ giai đoạn 2016-2020, kết hợp với 1 số chính sách mới được thiết kế thành 

tổng cộng 10 dự án, 14 tiểu dự án với hơn 36 nội dung chính sách thành phần do 

23 đơn vị tham gia quản lý và tổ chức thực hiện. Vì vậy, với nhiệm vụ là cơ 

quan Thường trực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình), Ban Dân tộc phối 

hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền các nhóm giải 

pháp để từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

Chương trình, đó là: 

- Giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi: Xác định tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình trên địa 

bàn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là 

tiêu chí để đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; khơi dậy ý 

chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số 

nghèo. 

- Giải pháp về cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ: Thực hiện cơ chế hỗ trợ 

tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch, kế hoạch, đề án chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất của địa phương; ưu tiên hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số là 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự nguyên đăng ký tham gia dự án 

thông qua nhóm hộ, cộng đồng. 

- Giải pháp về tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi: tập trung đầu tư cứng hóa hệ thống đường giao thông 

đến các xã; đường liên xã, liên xóm và kết nối các xã thuộc địa bàn đặc biệt khó 

khăn với nhau. Ưu tiên cho các tuyến đường kết nối với các khu vực có tiềm 

năng phát triển để tập trung đầu tư trước. 

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai phục vụ sản 

xuất nông lâm nghiệp; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, nâng 

cấp, xây dựng mới các công trình cấp nước sạch tập trung cho các xã vùng dân 

tộc thiểu số; thúc đẩy triển khai đầu tư cải tạo lưới điện, đảm bảo cung ứng điện 

một cách tốt nhất với chất lượng phục vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu thiết 

yếu cho sản xuất và đời sống của người dân. Đầu tư, nâng cấp, cải tạo các chợ 

tại các xã vùng dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của 

người dân. 

- Giải pháp về cải thiện điều kiện sinh kế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học 

kỹ thuật để phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số: 

Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt cho đồng bào dân tộc thiếu số, nhất là các vùng có khó khăn, vùng đặc biệt 
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khó khăn để đồng bào có đủ điều kiện sinh kế, yên tâm sản xuất từng bước nâng 

cao đời sống. 

Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề lao 

động nông nghiệp. Thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn; phát triển liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi, phát triển 

công nghiệp chế biến. Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tìm kiếm, hợp tác với nhà đầu 

tư có năng lực để triển khai liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. 

 - Giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; bảo tồn phát 

huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số: Thực hiện có hiệu quả 

chính sách đối với học sinh trường nội trú, bán trú; dạy và học tiếng dân tộc; 

chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

góp phần nâng cao sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm nâng cao thể 

chất lẫn tinh thần, nâng cao thể trạng tầm vóc, tuổi thọ cũng như chất lượng 

cuộc sống; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng 

bào dân tộc thiếu số để nâng cao chất lượng dân số; quan tâm đến vấn đề bình 

đẳng giới, phụ nữ và trẻ em. 

Huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống đặc sắc, đặc trưng của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong tỉnh gắn 

với phát triển du lịch.  

 - Giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải 

quyết việc làm, đảm bảo các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội: Tăng cường 

thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn 

kỹ thuật về công tác tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có 

chính sách ưu tiên phù hợp trong đào tạo nhân lực và sử dụng cán bộ, đào tạo cán 

bộ nguồn cho xã, thôn là con em các dân tộc sinh sống trên địa bàn. 

- Giải pháp về nguồn lực tài chính: Huy động mọi nguồn lực và nâng cao 

hiệu quả quản lý đầu tư, lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn để phát 

huy hiệu quả tổng hợp, đồng bộ từ các nguồn vốn tín dụng chính sách; vốn 

ODA, viện trợ; vốn doanh nghiệp; vốn đóng góp của cộng đồng và người dân. 

Tăng cường công tác vận động các tổ chức quốc tế quan tâm viện trợ, tài trợ 

nguồn vốn để hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Ngoài các nhóm giải pháp nêu trên, để thực hiện hiệu quả Chương trình 

trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị các địa phương tập trung 

một số nội dung sau: 

Một là: Tổ chức quán triệt đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện của Chương trình; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trên địa 

bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi.  

Hai là: Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn quản lý, 

chủ động huy động thêm các nguồn lực cho các dự án thuộc Chương trình; chịu 
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trách nhiệm về việc sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm và 

tránh thất thoát. Phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện 

Chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách 

nhiệm cho cơ sở. 

Ba là: Trên cơ sở địa bàn, đối tượng, tiếp tục rà soát đánh giá thực trạng 

kinh tế - xã hội, xác định cụ thể nhu cầu, danh mục đầu tư để xây dựng kế hoạch 

trung hạn và hàng năm tránh chồng chéo địa bàn, đối tượng, nội dung hỗ trợ từ 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi với Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; 

Bốn là: Chủ động nghiên cứu, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách phù hợp 

với quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương để hỗ trợ, đầu tư cho 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn; đồng thời, chủ động bố 

trí nguồn kinh phí ngân sách huyện, lồng ghép với nguồn vốn từ các chương 

trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để triển khai thực 

hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu A Dân, Tổ đại 

biểu Tu Mơ Rông. Ban Dân tộc kính báo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên ; 

- Lưu: VT, CSDT. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đinh Quốc Tuấn 
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