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KẾ HOẠCH   

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 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 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 

2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt 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; Công văn số 103/UBDT-HTQT ngày 

26/01/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg 

ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ,  

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Việc triển khai thực hiện Đề án 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 dân tộc 

thiểu số và miền núi theo quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước. 

- Các nguồn lực tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết trong nội dung 

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 - 2030; 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 và phù hợp với chiến lược các nhà đầu tư, 

tài trợ. 

- Các cơ chế, chính sách mang tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với pháp 

luật và các cam kết quốc tế. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học 

kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước 
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ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi góp phần thực hiện thành công, hiệu quả 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 - 2030. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Thu hút tối đa các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn viện 

trợ không hoàn lại, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi, góp phần thực hiện thành công 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. 

- Vận động, thu hút đầu tư quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dựa trên nhu cầu và thực tiễn, tiềm năng 

và lợi thế của từng địa phương, từng dân tộc, trên nguyên tắc bảo tồn và phát 

triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, bảo vệ 

môi trường. 

- Vận động hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân quốc tế hỗ trợ nâng cao 

năng lực cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công chức, viên chức 

thực hiện công tác dân tộc các cấp từ tỉnh tới địa phương. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 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 tỉnh Ninh Thuận. 

 IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác xây dựng chương trình, dự án: 

 - Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án có vốn viện trợ nước ngoài 

đang còn hiệu lực trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó tập 

trung triển khai có hiệu quả các dự án tài trợ xây dựng nông thôn. 

 - Lập đề cương, danh mục dự án (các lĩnh vực ưu tiên của Đề án đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và tổ chức vận động, thu hút đầu tư cho vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn vốn ODA, NGO và các nguồn lực trong 

nước. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác nhu cầu về chương trình, dự 

án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số; ban hành một số 

chính sách đặc thù nhằm thu hút tài trợ nước ngoài vào các lĩnh vực cần thiết để 

khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng dân tộc thiểu số. 

 - Tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư dự án với các nhà tài trợ nước 

ngoài, tỉnh với các bộ, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án ở vùng dân tộc thiểu số. 
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 - Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo tay nghề cho đồng 

bào vùng dân tộc thiểu số nhằm duy trì và phát huy hiệu quả của các dự án đầu 

tư, hướng tới phát triển bền vững. 

 - Thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm và giám sát của các bên, 

cộng đồng trong suốt quá trình lập, triển khai và kết thúc dự án. 

3. Công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực: 

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ chuyên trách làm công tác quản lý các chương trình, dự án có nguồn vốn viện 

trợ nước ngoài.  

- Khuyến khích sử dụng lao động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục 

vụ cho các dự án; vận động và tranh thủ các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài 

nước hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở vùng dân  tộc thiểu số; ưu tiên 

việc dạy nghề, đào tạo lao động tại chỗ và sử dụng những cán bộ người dân tộc 

thiếu số có đủ khả năng tham gia trợ giảng trong đào tạo nguồn nhân lực cho các 

dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số; Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực cho cộng đồng tham gia trong suốt quá trình đầu tư và sử dụng sau khi kết 

thúc dự án. 

- Tập huấn kiến thức, tiếp nhận chuyển giao khoa học, công nghệ tiên 

tiến, kinh nghiệm từ các nhà tài trợ vào vùng dân tộc thiểu số đảm bảo vệ sinh 

môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản 

xuất. 

4. Công tác huy động các nguồn lực trên địa bàn: 

- Chủ động tổ chức và huy động các nguồn lực từ  các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài kết hợp với các nguồn vốn chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh 

để thực hiện Đề án; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

- Vận động và tổ chức cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tích cực tham 

gia trực tiếp vào các chương trình phát triển sản xuất, xây dựng và sử dụng các 

công trình của cộng đồng. 

 V. NGUỒN VỐN: 

 1. Vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi từ các Chính phủ, các tổ 

chức quốc tế, NGO và doanh nghiệp, cá nhân ở nước ngoài. 

 2. Vốn đối ứng: Nguồn ngân sách; nguồn hợp pháp từ cộng đồng, tập thể, 

cá nhân và của các doanh nghiệp ở trong nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban Dân tộc: 

- Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, triển khai, 

giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 

18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 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 
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tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên 

quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển 

khai thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành cung cấp thông tin tới các đối tác 

nước ngoài quan tâm đến viện trợ, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

khối tư nhân trong và ngoài nước quan tâm đến đầu tư đến vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án, 

trình cấp có thẩm quyền giải quyết. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng các chương 

trình dự án cụ thể theo lĩnh vực, tổng hợp và tổ chức các hoạt động xúc tiến kêu 

gọi tài trợ vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt cơ chế tài chính tại địa phương và công tác quản lý tài chính áp 

dụng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn viện trợ, nguồn vốn vay ưu 

đãi dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện báo cáo định kỳ hàng 

năm và đột xuất về kết quả thực hiện đến UBND tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các sở  ngành, địa phương có liên 

quan tổng hợp và tham mưu ban hành danh mục, chương trình kêu gọi xúc tiến 

đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo với mục tiêu, đối tượng 

phù hợp với quy định của nhà nước. 

- Tham mưu bố trí kế hoạch vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư 

vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định.  

3. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc và các đơn vị 

liên quan xây dựng cơ chế tài chính tại địa phương và hướng dẫn quản lý, sử 

dụng các nguồn vốn; tham mưu bố trí vốn đối ứng sự nghiệp để thực hiện các dự 

án, chương trình tài trợ, hỗ trợ quốc tế. 

4. Các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố 

- Căn cứ mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, các Sở, ban 

ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch thực hiện hàng năm và lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương do đơn vị mình phụ 

trách. 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách và chương trình, dự án cụ thể để thu 

hút, vận động các nhà tài trợ nước ngoài ưu tiên cho vùng dân tộc thiểu số thuộc 

phạm vi chức năng quản lý. 
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5. Chế độ báo cáo: 

Định kỳ hàng năm, các Sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, 

thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Ban Dân tộc trước 

ngày 05/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc. 

Trong quá trình thực hiện Kế họach này có phát sinh vướng mắc, các Sở, 

ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo, kiến nghị về 

UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) để xem xét, giải quyết kịp thời./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Ủy Ban Dân tộc (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

             KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Long Biên 
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