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Thực hiện Công văn số 3035/UBND-KGVX ngày 28/7/2021 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách Nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc”; 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách Nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 

2022 và giai đoạn 2022 - 2024 cụ thể như sau: 

A. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LĨNH VỰC CÔNG 

TÁC DÂN TỘC NĂM 2022 

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 

Năm 2021 là năm đầu của Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 
(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, là năm gặp nhiều khó khăn do thiên tai 
dịch bệnh, nhất là dịch Covid - 19; tình hình giãn cách xã hội phòng, chống dịch 

Covid - 19 kéo dài ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu kép 

vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid - 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội vùng 
DTTS, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng 

và Nhà nước nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện. 

1.1. Chính sách đầu tư và sử dụng nguồn lực: 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đầu tư và sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; 
thu ngân sách Nhà nước đạt 70,28% kế hoạch (07 tháng đầu năm); huy động vốn 

toàn xã hội đạt 1.450 tỷ đồng, giảm 104 tỷ đồng so với cùng kỳ đạt 42,61% kế 
hoạch, dự kiến cuối năm thu ngân sách, đạt 100% kế hoạch, huy động vốn đầu tư 

toàn xã hội đạt 80% kế hoạch. Tổ chức đưa 34 lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài, trong đó có 11 lao động là người DTTS đạt 23,61% kế hoạch, dự kiến 
đến cuối năm 2021 đạt 80% kế hoạch; từ nay đến cuối năm huyện sẽ tổ chức 13 

lớp đào tạo nghề cho 451 lao động; thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ đối với 
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người lao động, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số. Tổ chức tốt 
việc quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 

sinh thái; bố trí, sử dụng hợp lý quỹ đất cho các mục tiêu phát triển; chuyển đổi 
369,72 ha đất lúa, 126,8 ha đất mía kém hiệu quả sang trồng màu, cây lương thực, 

nuôi thủy sản… xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ trồng dưa 
lưới và nuôi tôm càng xanh; phối hợp Trung tâm ứng dụng khoa học - kỹ thuật lâm 

nghiệp Nam Bộ triển khai đề tài “tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một 
số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp”… 

1.2. Chính sách đầu tư phát triển bền vững: 

Tập trung đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với xây dựng 

nông thôn mới, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản. Năm 2021 tổng kế hoạch vốn 138,95 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 83,85 

tỷ đồng; ngân sách huyện 55,1 tỷ đồng); thực hiện 20 công trình, đến nay hoàn 
thành trên 30% khối lượng, giải ngân tạm ứng trên 35 tỷ đồng đạt 25% kế hoạch; 

dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành 100% khối lượng và giải ngân dứt điểm các 
công trình, dự án theo kế hoạch; phát triển 02 Hợp tác xã và 14 doanh nghiệp, nâng 

tổng số toàn huyện có 26 Hợp tác xã, 195 doanh nghiệp; hoàn thành đưa vào sử 
dụng 3/3 công trình thuộc nguồn vốn Chính phủ Ailen, giải ngân 2,748 tỷ đồng 

(vốn tài trợ 2,448 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 0,3 tỷ đồng) đạt 81,6% kế hoạch, 
dự kiến đến hết tháng 8 năm 2021 giải ngân và quyết toán đạt 100%. Tiếp tục tạo 

điều kiện phát triển các làng nghề truyền thống, củng cố, nâng chất lượng các sản 
phẩm OCOP. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân sản xuất, sinh hoạt, 

tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại; thực hiện 
tốt các chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ đời 
sống cho hộ nghèo, đồng bào DTTS, tạo điều kiện cho 9.821 lượt hộ vay vốn tín 

dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền 1.945 tỷ đồng; cấp 133.934 thẻ 
bảo hiểm y tế cho các đối tượng (64.050 thẻ thuộc diện DTTS ở các xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 39.570 thẻ cho người dân sống trên địa bàn xã 
đặc biệt khó khăn); chi hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho 1.116 hộ nghèo (811 hộ là 

người DTTS), tổng kinh phí 368,28 triệu đồng; giới thiệu việc làm trong và ngoài 
tỉnh cho 5.110 lao động (3.184 lao động nữ, 3.203 lao động là người DTTS). 

1.3. Chính sách phát triển giáo dục - đào tạo: 

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và trong vùng có đông đồng bào thiểu 

số nói riêng tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Năm học 2020 - 2021 toàn 
huyện có 65 trường, 1.035 lớp, 30.112 học sinh các cấp, trong đó có 19.000 học sinh 

là người DTTS, chiếm 63,1% tổng số học sinh; tỷ lệ giáo viên là người dân tộc 
DTTS chiếm 45,4%; có 21/65 trường đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo tốt công tác phổ  
cập giáo dục, đến nay 17/17 xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho 

trẻ em 05 tuổi; 17/17 xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ  tuổi 
và phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ học sinh DTTS đi học trong độ tuổi tăng (Mẫu giáo 

đạt 67,12%; Tiểu học đạt 93,04%; Trung học cơ sở đạt 92,81%; Trung học phổ thông 
đạt 75,04%); trên địa bàn huyện có 01 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học 
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cơ sở và Trung học phổ thông, 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng 
nghiệp dạy nghề, 01 trường Cao đảng nghề; 17/17 xã, thị trấn có trung tâm học tập 

cộng đồng; các chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên DTTS được triển khai 
thực hiện đầy đủ, kịp thời.   

Thực hiện tốt các chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và Nghị 
định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ, năm học 2020 - 2021 hỗ trợ cho 240 em 

học sinh với 17.025 kg gạo; hỗ trợ ăn trưa chi 502 trẻ Mẫu giáo 5 tuổi, kinh phí 
404,608 triệu đồng; miễn giảm học phí cho 10.760 em, số tiền 1.707,679 triệu 

đồng; hỗ trợ chi phí học tập 424 em, số tiền 214,2 triệu đồng.  

1.4. Chính sách về cán bộ người dân tộc thiểu số: 

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn đội 
ngũ cán bộ công chức người DTTS ngày càng tăng, trình độ năng lực được nâng 

lên; nhiều cán bộ DTTS được bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt cấp huyện, xã; 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -  2025 có 41 đồng chí (07 đồng chí 

DTTS, chiếm 17%); Ban Thường vụ Huyện ủy 13 đồng chí (02 đồng chí DTTS, 
chiếm 15,38%); Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 254 

đồng chí (111 đồng chí DTTS, chiếm 43,7%); Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã 79 
đồng chí (36 đồng chí DTTS, chiếm 45,57%); 39 Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 

2021 - 2026 (13 đồng chí DTTS, chiếm 38,24%); 441 Đại biểu HĐND cấp xã (218 
đồng chí DTTS, chiếm 49,43%); cán bộ nữ chiếm trên 15%; cán bộ trẻ chiếm trên 
65%; tổng số cán bộ công chức, viên chức 1.631 người (669 người DTTS, chiếm 

41%), trong đó có 156 công chức cấp huyện (39 đồng chí DTTS, chiếm 15,5%). 

1.5. Chính sách đối với người có uy tín: 

Toàn huyện hiện có 117 người có uy tín, trong đó có 115 người là đồng bào 
Khmer, 02 người là đồng bào Hoa. Chỉ đạo Phòng Dân tộc và các ngành có liên 

quan thực hiện tốt các chính sách và phát huy tốt vai trò người có uy tín theo Quyết 
định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 2561/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín 01 cuộc, có 108 
người có uy tín dự (107 dân tộc khmer, 01 dân tộc Hoa); nội dung chủ yếu: triển 

khai Luật Hòa giải, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình…Tổ chức thăm bệnh 
và gia đình có hữu sự 12 trường hợp, số tiền 09 triệu đồng; thăm người có uy tín 

nhân dịp Chôl Chnam Thmây và tết Nguyên tiêu 117 người, số tiền 58,5 triệu 
đồng. Người có uy tín tham gia tuyên truyền chính sách pháp luật nơi cư trú được 
268 cuộc, có 15.631 lượt người dự (10.538 lượt nữ, 13.368 lượt DTTS), nội dung 

tuyên truyền chủ yếu về xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, bầu cử đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phòng, chống 

ma túy, phòng, chống dịch Covid - 19; người có uy tín tham gia 40 cuộc tiếp xúc 
cử tri trong bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng 11 mô hình kinh tế hộ, 

vận động hướng dẫn 649 hộ làm theo; tham gia giám sát 18 công trình xây dựng cơ 
bản do xã quản lý làm chủ đầu tư; vận động Nhân dân hiến 3.760m2 đất xây dựng 

các công trình; 349 ngày công lao động và 325,6 triệu đồng tiền mặt; vận động các 
mạnh thường quân giúp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, học 

sinh nghèo hiếu học, tổng số tiền trên 1.020,4 triệu đồng; tham gia hòa giải 48 vụ, 
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hòa giải thành 41 vụ, đạt 85,42%; giáo dục, cảm hóa 16 đối tượng; phản bác 07 tin 
đồn sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. 

1.6. Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa: 

- Thực hiện tốt các chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa; phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được tăng cường. Đến nay, toàn huyện có 
121/124 ấp, khóm, 10 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, 146 cơ quan, 56 trường học, 

07 chợ văn hóa và 54 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh; 02 di tích lịch sử được 
xếp hạng cấp quốc gia (01 di tích khảo cổ học, 01 loại hình di sản phi vật thể Chằm 

riêng Chpây của đồng bào Khmer), 06 di tích lịch sử cấp tỉnh (05 chùa Nam tông 
Khmer và 01 chùa Bắc Tông). Tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS được giữ 
gìn và phát huy; giai đoạn 2016 -2021, toàn huyện có 37 điểm chùa mở 214 lớp 

dạy ngữ văn Khmer, với 6.377 học sinh, tăng sinh theo học, các lễ hội truyền thống 
của đồng bào dân tộc tổ chức đúng theo phong tục tập quán, đảm bảo vui tươi, lành 

mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. Tập quán sản xuất tự cung, tự cấp được xóa bỏ 
và thay thế bằng sản xuất hàng hóa thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật vào sản xuất; tình trạng kết hôn cận huyết thống, tảo hôn được khắc phục, 
phong tục ma chay của đồng bào Khmer được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Quan tâm 

xây dựng, đưa vào sử dụng 39 nhà hỏa táng cho 37 chùa và 02 khu dân cư. Các loại 
hình văn hóa, văn nghệ của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy. Toàn huyện 

có 08 đội nghệ thuật sân khấu rô băm, dù kê, 26 đội múa chằn, 23 đội trống sa dam, 
27 dàn nhạc cưới truyền thống, 38 đội nhạc ngũ âm, 05 đội Lân, 10 đội văn nghệ 

quần chúng… từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đồng bào 
dân tộc.  

- Công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, hiện nay toàn huyện 
có 141 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, có 3.716 chức sắc, chức việc và 125.951 người 
theo đạo, chiếm 80,5% dân số; có 109.846 tín đồ tôn giáo. Công tác đấu tranh, 

ngăn chặn hoạt động trái phép của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện được 
triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

huyện chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực cùng chính 
quyền địa phương thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội và chấp hành các quy định 

về phòng, chống dịch Covid - 19 tại cơ sở thờ tự và cộng đồng nơi cư trú. 

1.7. Chính sách phát triển thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số: 

Huy động các nguồn lực đầu tư bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền 
thống của đồng bào DTTS. Toàn huyện có 23 sân vận động, 01 sân tenis, 07 hồ 

bơi, 06 cơ sở thể dục thẩm mỹ - thể hình, 11 đội cầu lông, 03 đội bóng bàn; 01 đội 
ghe ngo, 01 đội thuyền rồng; 10 đội bóng đá, 15 đội bóng chuyền của đồng bào 

DTTS; các trò chơi truyền thống như nhảy dây, đẩy gậy, nhảy bao, kéo co… được 
bảo tồn, phát huy, hàng năm tham gia và được xếp hạng cao trong các giải thi đấu 
cấp tỉnh, phục vụ tốt các ngày lễ hội truyền thống và rèn luyện sức khỏe cho đồng 

bào DTTS.  

 1.8. Chính sách về phát triển du lịch: 
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Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách về phát triển du lịch, phát 
huy những điểm nổi bật mang nét đặc trưng của đồng bào DTTS tạo điều kiện 04 

hộ kinh doanh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Dự án SME Trà Vinh và Ủy ban nhân 
dân tỉnh, với tổng số tiền 455.000.000 đồng (hộ Kim Ngọc Song, ấp Thanh Xuyên, 

xã Kim Sơn đầu tư phục vụ may đồ truyền thống; hộ Kim Mạnh, ấp Trà Lés, xã 
Thanh Sơn đầu tư phục vụ kinh doanh các dịch vụ tham quan ngành nghề truyền 

thống làm mặt nạ nghệ thuật của người Khmer; hộ Tải Thúy Diễm, ấp Chợ, xã 
Hàm Giang đầu tư phục vụ kinh doanh các dịch vụ tham quan, thưởng thức đặc sản 

quê). Đồng thời được Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Thương mại-Du dịch tỉnh Trà 
Vinh kết nối hệ thống hạ tầng các điểm du lịch của huyện trong tour du lịch Cầu 
Kè - Trà Cú; tiếp tục bảo tồn và phát huy các di tích tại các chùa Nam tông Khmer 

(có niên đại từ 400 đến 500 năm), khu di tích lịch sử văn hóa Óc Eo… 

1.9 Chính sách về y tế, dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 

Toàn huyện có 18 cơ sở khám, chữa bệnh, với 215 giường bệnh. Tổng số 
323 cán bộ ngành y tế (01 bác sĩ chuyên khoa II, 18 bác sĩ chuyên khoa I, 42 bác s ĩ  

(trong đó có 25 bác sĩ là người dân tộc thiểu số); 08 dược sĩ đại học, 37 dược sĩ 
trung học, 62 y sĩ, 56 điều dưỡng (cử nhân 04, trung học 52); 32 nữ hộ sinh (cử 

nhân 04,  trung học 28; 12 kỹ thuật viên trung học, 04 y tá, 23 cán bộ khác và 123 
cộng tác viên y tế ấp, khóm)... huyện có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về 

y tế; có 16 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ khám và điều trị bệnh. Bình quân có 6,4 
bác sĩ/10.000 dân cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa 
bàn huyện chấp hành tốt các chủ trương, biện pháp của Nhà nước trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19, đặc biệt là tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.  

1.10. Chính sách về truyền thông: 

- Huyện có hệ thống truyền thanh huyện, 09 trạm phát sóng FM, 16 trạm 

truyền thanh xã, 124/124 ấp, khóm có từ 2-3 cụm loa truyền thanh; tổ chức phát 
thanh, truyền thanh ngày 02 buổi. Tổ chức tuyên truyền các sự kiện chính trị xã hội 

quan trọng trong năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện 148 
chương trình thời sự địa phương, 204 bài viết, chú trọng tăng thời lượng tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid -19. Huyện có 01 thư viện, 38 phòng đọc sách cơ 
sở, với 15.170 quyển sách các loại, đáp ứng cơ bản nhu cầu đọc sách của Nhân 

dân. 

- Thực hiện tốt việc chuyển, cấp phát báo, tạp chí miễn phí cho các cơ quan, 

ban ngành, trường học, chùa Khmer, người có uy tín trên địa bàn huyện; cấp phát 
8.322 ấn phẩm với 15 loại báo, tạp chí cho 10 nhóm đối tượng theo quy định. 

1.11. Chính sách phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý: 

Huyện có Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cấp xã có Ban 
Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành đầy đủ kế hoạch phối 

hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 
2021; toàn huyện có 61 Câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

cộng đồng, chùa Nam Tông khmer, có trên 500 thành viên; ngành huyện và các xã, 
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thị trấn có tủ sách pháp luật, đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trợ 

giúp pháp lý tỉnh Trà Vinh thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng 
hưởng lợi theo quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 

275 cuộc, có 9.150 lượt người dự (5.468 lượt nữ, 6.097 lượt DTTS) nội dung tuyên 
truyền chủ yếu về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật 

bình đẳng giới… 

1.12. Chính sách bảo vệ môi trường sinh thái vùng DTTS: 

Huyện có bãi rác tập trung, tổ chức thu gom, đảm bảo xử lý rác thải sinh 
hoạt của trung tâm các xã, thị trấn; Trung tâm Y tế huyện có hệ thống xử lý rác 
thải y tế. Toàn huyện có 82 trạm cung cấp nước sạch, có 27.174 giếng khoan, đáp 

ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho 100% hộ dân trên địa bàn huyện; tỷ lệ hộ có hố xí 
hợp vệ sinh đạt 71%. 

1.13. Chính sách về quốc phòng – an ninh: 

Thực hiện tốt các chính sách quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, đảm bảo ổn định chính trị, trật 
tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS. Đến nay có 17/17 xã, thị trấn được công 

nhận vững mạnh về quốc phòng, an ninh; 12/17 xã, thị trấn và 104/124 ấp, khóm 
an toàn về an ninh trật tự. Quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách hậu 

phương quân đội. 

2. Dự kiến kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi 

2.1 Dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 

a. Mục tiêu: 

- Giải quyết dứt điểm tình trạng hộ nghèo ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn về 
đất ở, nhà ở, vay vốn chuyển đổi nghề giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:  

+ Giải quyết đất ở cho 32 hộ (28 hộ DTTS và 04 hộ Kinh ở các xã, ấp đặc 
biệt khó khăn); tổng kinh phí 2.560 triệu đồng (vốn Trung ương 1.280 triệu đồng; 

vốn địa phương 128 triệu đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 800 triệu 
đồng; vận động 352 triệu đồng). 

+ Giải quyết nhà ở cho 303 hộ (269 hộ DTTS; 34 hộ Kinh ở các ấp, xã đặc 
biệt khó khăn); tổng kinh phí 24.240 triệu đồng (vốn Trung ương 12.120 triệu 

đồng; vốn địa phương 1.212 triệu đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 
7.575 triệu đồng; vận động 3.333 triệu đồng). 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 250 hộ (221 hộ DTTS; 29 hộ Kinh ở các xã, 
ấp đặc biệt khó khăn); tổng kinh phí 15.395,5 triệu đồng (vốn Trung ương 2.500 

triệu đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 12.895,5 triệu đồng). 

- Giải quyết dứt điểm nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 238 hộ 
(226 hộ DTTS; 12 hộ Kinh ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn); tổng kinh phí 714 triệu 

đồng (vốn Trung ương hỗ trợ). 
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- Hỗ trợ xây dựng 03 tháp nước sinh hoạt tại 03 ấp đặc biệt khó khăn và ấp 
thường xuyên bị tác động của biến đổi khí hậu; tổng kinh phí 9.000 triệu đồng (vốn 

Trung ương hỗ trợ). 

- Đầu tư 06 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị ở 03 xã, 03 ấp 

đặc biệt khó khăn, dự kiến có 169 hộ hưởng lợi, tổng kinh phí 5.085 triệu đồng 
(vốn Trung ương 1.575 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 590 triệu đồng; vốn vay 

Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.920 triệu đồng). 

- Hoàn chỉnh dự án và triển khai thực hiện dự án trồng dược liệu quí trên địa 

bàn huyện. 

- Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng 15 công trình tại các xã, ấp đặc biệt 
khó khăn (09 công trình mới; 06 công trình duy tu bảo dưỡng); tổng kinh phí 

12.280 triệu đồng (vốn Trung ương 7.710 triệu đồng; vốn lồng ghép 3.000 triệu 
đồng; Nhân dân đóng góp 770 triệu đồng; vốn khác 800 triệu đồng). 

- Phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và 
cộng đồng, khoảng 1.350 người dự, kinh phí 338 triệu đồng (kinh phí Trung ương 

hỗ trợ). 

b. Nhiệm vụ: 

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách và người 

hưởng lợi về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng 
DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ nội bộ đến Nhân 

dân và người trực tiếp hưởng lợi. 

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, xã; kịp thời cụ thể hóa các văn bản của 

cấp trên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn được 

phân bổ thực hiện các công trình, dự án, chính sách dân tộc thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi đúng quy 

trình, thủ tục theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đạt 
mục tiêu đề ra. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sơ kết, uốn nắn 
kịp thời và cuối năm tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo. 

2.2. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2021 

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết 
120/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ và Quyết 

định số 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản liên quan khác của các bộ, ngành Trung 

ương, sở ngành tỉnh, cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được 25 cuộc, có 456 lượt cán bộ chủ chốt 
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huyện, xã và người có uy tín dự (206 lượt nữ, 233 DTTS). Qua triển khai, quán 
triệt, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, người có uy tín 

trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao 
trong triển khai thực hiện. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; phân công cụ thể các phòng, ban ngành 
huyện phụ trách các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng DTTS phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của 
từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. 

Tổ chức triển khai rà soát lập nhu cầu hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, 

nước sinh hoạt, vay vốn chuyển đổi nghề theo dự án 1; nhu cầu hỗ trợ phát triển 
sản xuất theo chuỗi giá trị theo dự án 3; nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và duy tu 

bảo dưỡng các công trình tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn theo dự án 4; nhu cầu bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng theo dự án 5 và nhu cầu 

xây dựng cơ sở hạ tầng vốn lồng ghép (Ailen) thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025. 

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách năm 2021; đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch, dự toán 

ngân sách năm 2022 đối với các chương trình, chính sách đối với vùng  DTTS 
và miền núi do địa phương ban hành trên các lĩnh vực 

1. Kết quả thực hiện năm 2021 

+ Tổ chức tuyên truyền Chôl Chnam Thmây năm 2021 và phòng, chống 

dịch Covid - 19 nhân dịp các lễ hội của đồng bào DTTS có trên 30.000 lượt người 
nghe/ngày, treo 10  băng rôl tuyên truyền phục vụ mừng Chôl Chnam Thmây của 
đồng bào Khmer. 

+ Tổ chức thăm các chùa, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí là người dân 

tộc Khmer nhân dịp Chôl Chnam Thmây năm 2021, tặng 250 phần quà, tổng trị giá 
172,8 triệu đồng. 

+ Giải ngân kinh phí hỗ trợ cho 785 hộ (diện tích 155,74 ha) bị thiệt hại do 
nắng nóng và xăm nhập mặn, số tiền 532,87 triệu đồng và hỗ trợ cho 54 hộ chăn 

nuôi, số tiền 270 triệu đồng. 

+ Giải ngân kinh phí hỗ trợ cho 1.255 người bán vé số bị ảnh hưởng do đại 
dịch Covid - 19, số tiền 1.882,5 triệu đồng (nguồn tài trợ Công ty sổ xố kiến thiết 

tỉnh Trà Vinh). 

+ Tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, kết quả có 780 hộ đủ 
điều kiện (159 hộ nghèo, 621 hộ cận nghèo). 

2. Đề xuất thực hiện năm 2022 
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+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách về họp mặt, thăm viếng 
chùa, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và người có uy tín trong đồng bào DTTS 

nhân dịp lễ, tết truyền thống của đồng các DTTS gắn với thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng. 

+ Tiếp tục có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với nông dân, người lao động bị 
ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh để ổn định cuộc sống. 

+ Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết 
04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LĨNH 
VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC (2022 – 2024) 

1. Mục tiêu 

1.1. Dự án 1:  

- Hỗ trợ dứt điểm nhu cầu về đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề cho hộ nghèo 

đồng bào DTTS, hộ nghèo người Kinh ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn, tổng số 585 
hộ nghèo DTTS, 67 hộ nghèo Kinh ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí 

42.195,5 triệu đồng (vốn Trung ương 15.900 triệu đồng; vốn địa phương 1.340 
triệu đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 21.270,5 triệu đồng; xã hội hóa 

3.685 triệu đồng). 

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 238 hộ (226 hộ DTTS; 12 hộ nghèo 

người kinh ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn), tổng kinh phí 714 triệu đồng (vốn 
Trung ương hỗ trợ). 

- Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung: Xây dựng 03 trạm cấp nước sinh hoạt cho 
trên 160 hộ hưởng lợi tại 02 ấp vùng xâm nhập mặn và 01 ấp đặc biệt khó khăn, 

tổng kinh phí 9.000 triệu đồng (vốn Trung ương 9.000 hỗ trợ). 

1.2. Dự án 3:  

- Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị 18 dự án cho 03 xã, 03 ấp đặc 

biệt khó khăn, dự kiến có 447 hộ hưởng lợi, tổng kinh phí 15.305 triệu đồng (vốn 
Trung ương 4.725 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 1.820 triệu đồng; vốn vay Ngân 

hàng Chính sách Xã hội 8.760 triệu đồng). 

- Thực hiện dự án trồng dược liệu quí, tổng vốn đầu tư 267 tỷ đồng (vốn 

Trung ương 67 tỷ đồng; vốn địa phương 12 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng Chính 
sách Xã hội 99 tỷ đồng; vốn vận động khác 89 tỷ đồng). 

1.3. Dự án 4:  

Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng tại các xã, ấp đặc biệt khó 

khăn tổng số 46 công trình (xây dựng mới 28 công trình; duy tu, bảo dưỡng 18 
công trình); tổng kinh phí 35.910 triệu đồng (vốn Trung ương 23.130 triệu đồng; 

vốn Ailen 9.000 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 2.520 triệu đồng; vốn khác 1.260 
triệu đồng). 

1.4. Dự án 5:  
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Phối hợp tổ chức 45 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và 
cộng đồng ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn, dự kiến có 4.050 người dự, kinh phí 

1.014 triệu đồng (vốn Trung ương hỗ trợ). 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

2.1. Nhiệm vụ: 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 

người có uy tín và đồng bào các dân tộc trên địa bàn về quan điểm, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách đối với đồng 

bào DTTS. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ - thuật và công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, lợi thế cạnh tranh, tăng thu nhập, giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. 

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đối 

với đồng bào DTTS, vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng, hỗ trợ nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm 

nghèo bền vững. 

- Nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, nông thôn mới gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt 
đẹp của đồng bào các DTTS, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS; triển khai, 

thực hiện có hiệu quả các chính sách về y tế, giáo dục, đào tạo nghề đối với đồng 
bào dân tộc, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 
không để lây lan trong cộng đồng. 

- Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. 

2.2. Giải pháp thực hiện: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong nội bộ và phổ 

biến sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết của Trương ương, 

tỉnh, huyện tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. 

- Tập trung triển khai, thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ yếu tập trung vào các loại 
giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng rộng rãi khoa học 

- kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy mạnh phát triển thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
khuyến khích phát triển đàn bò. Tiếp tục phát triển hợp tác xã kiểu mới, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, phát triển đội ngũ doanh nhân trong đồng bào DTTS. Thực 

hiện tốt liên doanh, liên kết trong sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm; phát 
triển cơ sở chế biến công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, 

nhằm tạo ra giá trị hàng hóa lớn, có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, 
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cải thiện và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc; khuyến khích phát triển 
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các mặt hàng truyền thống; vận động đồng 

bào, các mạnh thường quân sinh sống trong và ngoài nước góp vốn đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.  

- Tích cực vận động phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích nội bộ nông dân 
tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm 

cho lao động nông thôn. Chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở đủ năng lực, trình 
độ để quản lý, điều hành và hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực 

hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS với 
các dự án đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn... trên địa 
bàn; tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú ý vận động đồng bào dân 

tộc phát huy ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tiếp 
tục quan tâm triển khai thực hiện tốt phương án hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, 

điện, nước sinh hoạt, vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS 
theo quy định, rút ngắn dần khoảng cách giàu – nghèo trong vùng đồng bào dân tộc 

DTTS.  

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; vận động, tạo điều 

kiện cho con em đồng bào dân tộc trong độ tuổi được đến trường,  nâng cao chất 
lượng dạy và học; thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh và chính sách cử tuyển 

học sinh, sinh viên là người dân tộc. Tiếp tục duy trì và phát triển việc dạy chữ 
Khmer theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Củng cố và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao gắn 
với thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây 

dựng nông thôn mới, các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc 
hại, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường 
thời lượng tiếp âm tiếng DTTS; giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán tốt 

đẹp của đồng bào dân tộc; khuyến khích sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ 
thuật phản ánh cuộc sống của đồng bào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng quê 

hương, đất nước.  

- Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân 

tộc, tôn giáo, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của địa phương, xây dựng 
môi trường văn hóa lành mạnh, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế. Hướng dẫn các tôn giáo tôn tạo, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự 
đúng quy định của pháp luật. Phát huy những giá trị đạo đức lành mạnh, hướng 

thiện của tôn giáo, khuyến khích các hoạt động từ thiện xã hội; kiên quyết đấu 
tranh với các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu và các hoạt động lợi dụng 

tôn giáo xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế; đẩy mạnh thực hiện công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức 

khỏe cho Nhân dân; kết hợp đông, tây y trong điều trị bệnh. Tăng cường tuyên 
truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, kịp thời truy vết, 

khoanh vùng và áp dụng các biện pháp cách ly y tế, không để lây lan dịch bệnh 
trong cộng đồng. 
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-  Thường xuyên tuyên truyền vận động đồng bào DTTS nâng cao ý thức 
cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, 

gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục làm cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo hiểu rõ các yếu tố pháp lý về lịch sử, 

khẳng định đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam; tăng cường 
phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho mọi người cùng sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh Nhân dân, phát huy tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; củng cố lực lượng công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên cơ sở 
vững mạnh, làm nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. 
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân 

tộc; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân. 

Giải quyết kịp thời, đúng luật các vụ khiếu kiện, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, 
chú ý thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Tập trung xây dựng hệ thống chính quyền 02 cấp vững mạnh. Quan tâm 
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc các cấp, 

khuyến khích cán bộ công tác trong vùng đồng bào dân tộc học chữ dân tộc. Tạo 
điều kiện cho con em người dân tộc, nhất là những người có trình độ kỹ thuật vào 

làm việc ở các ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học... nhằm phát huy tốt năng lực , trí 
tuệ của thế hệ trẻ người dân tộc. Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo.  

- Quan tâm tạo điều kiện cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện hoạt động 

hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, 
vận động đồng bào và sư sãi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.  

- Đổi mới nội dung và phương pháp công tác Dân vận chính quyền ở vùng 
đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào 

DTTS trong thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước đối với công tác dân tộc./. 
 

Nơi nhận: 
- BDT tỉnh; 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
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