
Phụ lục 02 

Kết quả thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình  

(kèm theo Báo cáo số 339 /BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt: Triển khai cho vay 06/10 huyện, thành phố cho 441 hộ thuộc 

đối tượng thụ hưởng (Trong đó: Vay hỗ trợ đất ở 7 hộ; hộ trợ nhà ở 285 hộ; hỗ 

trợ đất sản xuất 22 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề 100 hộ). Đồng thời, Ủy ban ban 

nhân dân các huyện, thành phố đang tổ chức rà soát, phê duyệt danh sách đối 

tượng thụ hưởng (theo thứ tự ưu tiên) trên cơ sở nguồn vốn được giao để xây 

dựng phương án, kế hoạch triển khai hỗ trợ theo quy định.  

2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết:  
Ủy ban ban nhân dân các huyện, thành phố đang triển khai trình tự, thủ tục lập, 

phê duyệt và xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án được giao quản lý.  

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy 

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

trị 

a) Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 

bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: Thực hiện giao khoán bảo 

vệ rừng cho 16 cộng đồng với 467 hộ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu 

vực II, III  với diện tích 13.000 ha. 

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng 

trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu 

tư vùng đồng bào DTTS&MN: Hỗ trợ xây dựng 05 mô hình phát triển kinh tế 

cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố đang rà soát, xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025 và năm 2022 về 

các danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. 

4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực 

dân tộc 

a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào DTTS&MN: Ủy ban ban nhân dân các huyện, thành 

phố đang triển khai trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự 

án đầu tư công. 

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

nhân lực 

a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ 

thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú 

(PTDTBT), trường Phổ thông có học sinh bán trú (trường phổ thông có 

HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS: Hiện nay, Sở 
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Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện đang xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu theo kế 

hoạch đề ra. 

b) Tiểu dự án 2 - Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị 

đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào 

DTTS: Tổ chức cho 03 lớp lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc đối tượng 3 là 

CBCCVC huyện, xã với 152 người tham gia và 03 lớp thuộc đối tượng 4 cho 

người hoạt động không chuyên trách tại thôn với 118 người tham gia 

c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết 

việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN: Hiện nay, Sở Lao động 

Thương binh và xã hội, các địa phương đang triển khai thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. 

c) Tiểu dự án 4 - Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng 

và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: Tổ chức đoàn công tác học tập, 

trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia các tỉnh phía Bắc, năm 2022 với 37 đại biểu 

tham gia. 

6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các DTTS gắn với phát triển du lịch: Hiện nay, Sở văn hóa thể thao và du lịch, 

các địa phương đang triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ 

tiêu theo kế hoạch đề ra. 

7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

a) Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi:Triển khai điểm tiêm chủng ngoài trạm trong tiêm chủng đối với các 

vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về địa lý hoặc trong chiến dịch tiêm chủng. 

b) Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi: Triển khai 02 lớp tập huấn cho 132 người là viên chức y tế tại các trạm, 

trung tâm Y tế và bệnh viện trực tiếp quản lý và thực hiện công tác sàng lọc 

trước sinh và sơ sinh; Tổ chức lớp 01 lớp tập huấn cho 36 đối tượng là cộng tác 

viên dân số thôn, làng tại các xã thuộc khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi; Phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ 

khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho người cao tuổi tại các xã 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Cấp phát miễn phí 

phương tiện tránh thai theo hướng thuận tiện và đáp ứng nhu cầu của người dân, 

Hỗ trợ 55 người và sàng lọc chẩn đoán sơ sinh được 196 đối tượng trong việc 

thực hiện sàng lọc, tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và 

sơ sinh… 

c) Nội dung: Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ-trẻ em nhằm giảm 

tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu 

số 
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- Giám sát hỗ trợ hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em: Triển 

khai giám sát hỗ trợ hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2022; 

lồng ghép giám sát hoạt động bổ sung đa vi chất cho phụ nữ mang thai, hoạt 

động bổ sung vitamin A kết hợp với cân trẻ, tại 20 trạm y tế (TYT) thuộc 05 

huyện, thành phố; Giám sát hỗ trợ kỹ thuật về triển khai mô hình chăm sóc dinh 

dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại 26 TYT xã thuộc 06 huyện. 

- Triển khai hoạt động bổ sung đa vi chất dinh dưỡng: Bổ sung đa vi chất 

cho phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh trong vòng 01 tháng trên địa bàn 10 

huyện, thành phố; Bổ sung đa vi chất trẻ em cho trẻ từ 06-23 tháng tuổi. 

- Công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng: triển khai hoạt động hướng 

dẫn, nói chuyện chuyên đề “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” và dinh 

dưỡng hợp lý trong dịch COVID-19 tại 08 xã thuộc 02 huyện với 480 bà mẹ 

tham dự; Tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày 

đầu đời tại 22 xã có tỷ lệ SDD cao thuộc 04 huyện với số bà mẹ được tư vấn là 

1.184 bà mẹ. 

- Triển khai hoạt động uống bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun và 

cân đo trẻ đợt 1 năm 2022;  

- Triển khai hoạt động điều tra dinh dưỡng năm 2022: Điều tra tình trạng 

dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em tại 30 xã theo qui định của Viện Dinh dưỡng để 

đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em năm 2022. Cân, đo 1.530 trẻ từ 0-59 tháng 

tuổi; cân, đo và phỏng vấn 1.303 bà mẹ của trẻ; cân, đo 540 nam giới độ tuổi từ 

18-35 tuổi. Nhập phiếu điều tra và chuyển dữ liệu về Viện Dinh dưỡng để xử lý, 

công bố số liệu. 

- Tổ chức 4 lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cho 92 cô đỡ 

thôn bản trên địa bàn 9 huyện, thành phố. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên 

đề về làm mẹ an toàn tại các xã khu vực 3, xã có tỷ lệ sinh tại nhà cao. Tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 2 tuổi tại các xã khu vực III. 

8.  Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em: Tổ chức 01 Hội nghị, tập huấn triển khai Dự án 8 tại tỉnh 

cho 50 cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện và đại diện các ban, ngành tham dự; 

Rà soát hướng dẫn thành lập, vận hành mô hình truyền thông cộng đồng, tập 

huấn tổ truyền thông cộng đồng. Hiện nay, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, các địa 

phương đang triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu theo 

kế hoạch đề ra.tham gia các Hội nghị, tập huấn do Hội LHPN Việt Nam tổ chức:  

9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn 

a) Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu 

số rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn 

đặc thù: Ban Dân tộc đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) 
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trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 là cơ sở triển khai thực hiện các nội 

dung của Đề án theo quy định. 

b) Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: 
Tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống; Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trên địa bàn 10 huyện thành phố; Cung cấp sản phẩm truyền thông (USB) 

cho các tổ chức tham gia thực hiện tuyên truyền và ngăn ngừa tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng 

bào DTTS&MN; Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai 

trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận 

động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

Tổng thể và CTMTQG 

a) Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy 

vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận 

động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức: Tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức cho 310 người có uy tín trên địa bàn các huyện, thành phố; 01 

đợt đưa đoàn người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh tại các tỉnh phía Bắc với 25 

người tham gia học tập kinh nghiệm. Thực hiện cấp Báo Dân tộc và Phát triển 

23.730 tờ; Báo Kon Tum 4.032 tờ; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất động viên 

tinh thần cho 105 hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên 

tai năm 2022 

b) Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số: Tổ chức 02 lớp tập huấn, kỹ năng, nghiệp vụ 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ 

làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào và 

thực hiện; Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng  DTTS&MN cho đối tượng; Tổ 

chức 01 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển 

khai thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Xây dựng 02 mô hình 

Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham  gia  của  Phụ nữ và thúc đẩy Bình đẳng  giới” 

tại 02 xã Đăk Krong và Đăk Pét của huyện Đăk Glei. 

2. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh 

tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN: Đến nay 

Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có hướng dẫn để thực hiện, vì vậy Ban Dân 

tộc và các địa phương không có đầy đủ cơ sở triển khai thực hiện. 
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3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 

chức thực hiện: Ban Dân tộc đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình khai thực 

hiện các nội dung thành phần của Tiểu dự án, Dự án trên địa bàn 04 huyện Đăk 

Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông và Đăk Glei theo Kế hoạch số 3445/KH-UBND ngày 

13 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
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