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THÔNG BÁO 

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW                      

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc 

----- 
 

Ngày 25/6/2019, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội 

nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc 

(viết tắt là Nghị quyết số 24-NQ/TW) và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 

08/10/2003 của Tỉnh ủy (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc 

(viết tắt là Nghị quyết số 15-NQ/TU). Qua thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí 

thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo: 

I. Đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị 

quyết số 15-NQ/TU 

Sau khi có Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Bình Thuận đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 15-NQ/TU và nhiều chủ trương cụ 

thể; đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành các cấp tổ chức thực hiện 

Nghị quyết đạt nhiều kết quả tích cực; nổi rõ là:  

1. Nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển sản xuất đã được ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát, có 

hiệu quả
(1)

;Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải 

thiện, phát triển vượt bậc so với trước khi có Nghị quyết. 

2. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư 

xây dựng, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi rõ nét. Các 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội, giảm nghèo... được thực hiện 

đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; sự nghiệp giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc 

                                                 
(1)

 Gồm: Cấp đất sản xuất, cho vay vốn phát triển chăn nuôi bò, giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, đầu tư thủy 

lợi phục vụ sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, đầu tư các thiết chế văn hóa…; chính sách trợ giá, trợ cước, đầu tư ứng 

trước giống cây trồng và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch cho đồng bào; việc kết nghĩa với xã thuần đồng bào dân 

tộc thiểu số. 
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thiểu số được chăm lo ngày càng tốt hơn. Các giá trị văn hóa truyền thống của 

đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy tốt hơn.  

3. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

căn bản được giữ vững. Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được quan tâm 

củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả; đội ngũ cán bộ là người dân tộc 

thiểu số đã có bước trưởng thành.  

4. Đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, thi đua lao động 

sản xuất, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà 

nước.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đáng lưu ý là: 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân 

tộc thiểu số chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; một bộ phận đồng bào 

vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, chưa nỗ lực 

vươn lên trong sản xuất, cải thiện đời sống; còn tình trạng bán đất sản xuất, dẫn 

đến mất tư liệu sản xuất chính, trong khi công tác quản lý đất đai ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập, sơ hở. 

2. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều 

khó khăn. Tập quán sản xuất còn lạc hậu, thu nhập còn bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo, 

cận nghèo và tái nghèo còn cao; trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực còn 

thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.  

3. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực 

hiện một số nội dung Nghị quyết còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; một số chủ 

trương, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chậm được triển khai. 

4. Tình trạng suy thoái về tài nguyên, môi trường, tác động của biến đổi khí 

hậu ở khu vực miền núi, vùng cao đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và 

đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.  

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 

thời gian tới 

* Yêu cầu chung: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục triển 

khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thúc đẩy phát triển toàn diện dân sinh, kinh 

tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật 
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chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, góp phần phát huy 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và 

Nhà nước. Quá trình đó, cần lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu kỹ các quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, làm sâu sắc hơn 

vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát 

triển. Mặt khác, phải cụ thể hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc để các chủ trương, chính 

sách nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, tăng cường niềm tin của đồng bào 

dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về 

phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xem 

xét giải quyết đất sản xuất cho đồng bào ở những nơi có điều kiện; đẩy mạnh công 

tác khuyến nông, hướng dẫn đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 

hợp gắn với tăng cường hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 

vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu của thị trường, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quản 

lý, bảo vệ rừng. Kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với việc thực hiện các giải 

pháp quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng mua bán, sang nhượng đất sản xuất, lấn 

chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng làm rẫy, tình trạng xâm canh ở vùng giáp ranh. 

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo thu nhập, giúp đồng bào vươn lên 

thoát nghèo. 

4. Ưu tiên kinh phí đầu tư của Nhà nước kết hợp với phát động phong trào 

thi đua làm thủy lợi nhỏ để giải quyết nước sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. Đẩy mạnh xã hội hóa kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ 

thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số ngày càng sạch đẹp, văn minh. 

5. Quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; tạo điều kiện cho đồng bào các 

dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của từng dân tộc; 

tiếp tục nâng chất lượng các lễ hội truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của từng dân 

tộc gắn với khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, xóa bỏ các hủ tục, 

mê tín dị đoan. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng nông thôn 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số xanh, sạch, đẹp. 
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6. Duy trì có hiệu quả thực chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội khu vực nông thôn; kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, đất đai, khiếu nại, tố 

cáo... để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đoàn kết giữa 

các dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

7. Thường xuyên quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học; khuyến 

khích đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thanh niên tham gia học nghề, tạo việc làm 

và thu nhập để ổn định cuộc sống.  

8. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số ngày càng vững mạnh. Chú ý làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng 

viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là số 

cán bộ tại chỗ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường 

chỉ đạo, giúp đỡ để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số.  

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội, các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ 2, 

- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78,       

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các ban của Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

                                                                                                                     

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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