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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025. 

Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Vận động, thu hút nguồn lực, vốn đầu tư để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, góp phần giảm 

nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; củng 

cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc 

trên địa bàn. 

2. Yêu cầu  

Hợp tác quốc tế phải chú trọng hiệu quả, bền vững và đảm bảo công tác 

quản lý, giữ gìn an ninh, an toàn trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi theo 

quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; 

thực hiện tốt các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế đã ký kết. 

Chủ động huy động các nguồn hỗ trợ; tập trung giải quyết các vấn đề cấp 

thiết đối với vùng DTTS, lồng ghép các chương trình đang được triên khai trên 

địa bàn tỉnh; tạo điều kiện phát huy tối đa những lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế 

của địa phương; quản lý, sử dụng các nguồn lực, đảm bảo đúng mục tiêu, đối 

tượng, phù hợp với đề nghị của nhà đầu tư, tài trợ và bảo đảm đúng quy định. 

Thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 

II. NỘI DUNG  

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, triển khai, giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025.  

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại 

vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; tổ chức vận động các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến đầu tư, tài trợ phát triển vùng 

DTTS và miền núi;  

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ 

quan liên quan cung cấp thông tin tới các đối tác nước ngoài quan tâm đến viện 
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trợ, hỗ trợ vùng DTTS và miền núi; triển khai thực hiện đề án đảm bảo đúng 

mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn. 

4. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án, để 

kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo thẩm 

quyền. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban 

Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thực hiện Nội dung II.1 và II.2.  

- Giao Văn phòng chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Ban phối hợp với Sở 

Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện. 

- Phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo: Đồng chí Vi Minh Tú, Trưởng ban. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên cả giai đoạn đến năm 2025. 

 2. Thực hiện Nội dung II.3 và II.4. 

- Giao Phòng Nghiệp vụ chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Ban, phối hợp 

phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

- Phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo: Đồng chí Lý Văn Khi, Phó Trưởng ban. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên cả giai đoạn đến năm 2025. 

3. Các phòng thuộc Ban có trách nhiệm tham mưu, xây dựng, đề xuất kế 

hoạch chi tiết cả giai đoạn 2021- 2025 gắn với nội dung Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030 và nhiệm vụ cụ thể cho từng năm. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, các chủ thể được giao 

nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả theo Kế 

hoạch số 56/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

mục tiêu, yêu cầu đề ra; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. 

Trên đây là kế hoạch của Ban Dân tộc thực hiện đề án “Tăng cường hợp 

tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến 

năm 2025 của Ban Dân tộc./. 

 
Nơi nhận:     
 - Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng thuộc ban;  

- Lưu: VT, NV. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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