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KẾ HOẠCH 

 Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 

đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 

nghèo bền vững” năm 2023 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 83-TB/BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ 

đạo Cuộc vận động về kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 

“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào 

dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”huyện định kỳ quý IV/2022; Công 

văn số 152/UBND-TH ngày 22/02/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc triển 

khai thực hiện Thông báo Kết luận số 82-TB/BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ 

đạo Cuộc vận động. 

Phòng Dân tộc huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động 

“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào 

dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt 

các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phổ biến 

các chương trình, chính sách dân tộc để người dân biết, tham gia thực hiện, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số loại bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, xóa 

bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự tin, phát huy nội lực, thay đổi 

cách làm, biết cách tổ chức lao động sản xuất, làm cho các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù 

hợp với từng địa phương, gắn với việc tham mưu triển khai thực hiện 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, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Cuộc vận động phải đi sâu, bám sát cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

được tiến hành thường xuyên, liên tục, từng giai đoạn. Định kỳ kiểm tra, giám sát, 

hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh 

nghiệm, bổ sung nội dung, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 



1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy liên 

quan đến các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa 

bàn huyện; các mô hình sản xuất giỏi, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc 

thiểu số điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách 

làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.  

2. Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2023 đến các đối tượng thụ hưởng là hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo, cận nghèo, nhất là các chính sách về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ chuyển đổi nghề,... 

 3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã, thị trấn tiếp tục 

triển khai việc rà soát, xác định nhu cầu, đối tượng, nội dung đầu tư, hỗ trợ cho 

các đối tượng thuộc các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 đúng quy 

định, đáp ứng nhu cầu, phù hợp với điều kiện của từng hộ dân, điều kiện tự 

nhiên và tình hình thực tế của địa phương. 

4. Triển khai lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động gắn với việc thực 

hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, nhất là Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi đảm bảo tính thiết thục, hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc và Hội Chữ thập đỏ huyện 

- Duy trì và nhân rộng ít nhất từ 01 đến 02 mô hình thực hiện Cuộc vận động 

của đơn vị đễ hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia 

thực hiện, vươn lên thoát nghèo. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả 

triển khai thực hiện. 

- Chủ động lồng ghép triển khai các nội dung tại Kế hoạch này trong quá 

trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định của Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Đề nghị Phòng Lao động - TB&XH huyện: Triển khai kịp thời, hiệu quả 

chính sách hỗ trợ về giảm nghèo, học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, đảm 

bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số gắn với 

việc tham mưu triển khai thực hiện 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, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện. 



3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nhu cầu 

cho các đối tượng thuộc các 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 đúng quy 

định, đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng hộ dân, điều kiện tự nhiên và tình 

hình thực tế của địa phương. 

- Lựa chọn các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trong hoạt động sản 

xuất phát triển kinh tế gia đình để nhân rộng và sử dụng các hộ trên trong công tác 

tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để 

vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ chức các hoạt động tham quan, học hỏi kinh 

nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Cuộc 

vận động. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp 

nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số 

vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2023 của Phòng Dân tộc huyện Kon Rẫy./.                  

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo CVĐ; 

- UBND huyện (b/c); 

- Phòng Lao động-TB&XH huyện (p/h); 

- UBND các xã, thị trấn (p/h); 

- Lưu: PDT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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