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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào 

dân tộc Khmer giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 

-------------- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục phát triển toàn diện vùng 

đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (viết 

tắt là Nghị quyết số 06-NQ/TU). 

- Góp phần giảm thiểu tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer là thanh niên 

đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân 

tộc Khmer, đặc biệt là kinh tế nông, ngư nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh 

thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Khai 

thác tiềm năng lợi thế từng địa phương theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho thanh niên dân tộc Khmer.  

- Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của 

đồng bào dân Khmer. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chính sách dân tộc cho đội 

ngũ cán bộ Đoàn, Hội làm công tác dân tộc. 

- Đẩy mạnh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và bảo vệ, chăm sóc 

phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.  

- Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu và đào tạo việc 

làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của thanh niên dân 

tộc Khmer và địa bàn sinh sống.  

- Công tác tổ chức hoạt động đảm bảo đúng trọng tâm hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhằm nâng cao nhận thức về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách 

dân tộc  

- Tổ chức các hoạt động triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan 

đến công tác dân tộc, công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là 
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Chỉ thị số 19- CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 81-

KH/TU, ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 19-

CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng 

bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, đến các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên và quần chúng Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng 

thuận ngoài xã hội.  

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, phù hợp với từng đối 

tượng, trong đó sử dụng tiếng Khmer để tuyên truyền trong vùng đồng bào dân 

tộc Khmer; xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền: infographic, baner tuyên truyền 

pa-no, ápphích,… dành cho thanh thiếu nhi vùng có đông dân tộc Khmer sinh 

sống; tăng cường đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thông hiện đại, các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp.  

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chính 

sách dân tộc thông qua các phong trào, sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, chi Đội, các 

lễ hội, đội ngũ báo cáo viên, các đội thanh niên tình nguyện, đội tuyên truyền 

xung kích, đội tuyên truyền măng non, trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

hệ thống truyền thanh tại cơ sở, hệ thống mạng xã hội, các bản tin nội bộ của 

Đoàn. Tập trung tuyên truyền, triển khai các mô hình giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bài trừ 

các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. 

2. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đoàn viên, 

thanh niên và quần chúng Nhân dân vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống  

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 

dục, động viên đồng bào dân tộc Khmer phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, 

phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong phát triển kinh tế - xã 

hội. Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về khuyến khích 

đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; nâng cao mức sống, thu nhập.  

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer thông qua các 

chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi 

cho đoàn viên, thanh niên thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, triển khai thực 

hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia vào các mô hình 

phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm 

và vận động đoàn viên, thanh niên là dân tộc Khmer tham gia xuất khẩu lao động. 

3. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc 

Khmer  

- Vận động đoàn viên, thanh niên dân tộc Khmer phát huy phong tục, tập 

quán tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào, phòng, chống các tệ nạn xã 

hội, ấn phẩm độc hại, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào 

dân tộc; khuyến khích việc sưu tầm, sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ 

thuật ca ngợi truyền thống đoàn kết, phản ánh cuộc sống của đồng bào trong sự 

nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.  
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- Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; tiếp tục củng cố và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao truyền thống; duy trì tổ chức các hoạt động Ngày hội Văn hóa dân tộc, các 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian nhân dịp kỷ niệm các 

ngày Lễ, Tết của đồng bào dân tộc Khmer. 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo nghề trong vùng đồng bào dân 

tộc Khmer; tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, khuyến khích lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần tăng thu nhập và nâng cao 

mức sống của đồng bào dân tộc Khmer.  

4. Phối hợp thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính 

sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; giữ vững ổn định 

chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn  

- Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của 

Đảng về đại đoàn kết dân tộc.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong 

các cơ sở thờ tự, tín đồ tôn giáo và tích cực vận động sư sãi, đồng bào chấp hành 

tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh trong vùng đồng bào 

dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, ban quản trị chùa 

trong công tác tuyên truyền, vận động để mọi người tự giác thực hiện giữ vững 

trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực 

tham gia đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của 

các thế lực thù địch, bọn phản động và kẻ xấu lợi dụng dân tộc, tôn giáo để hoạt 

động trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự; tích cực tham gia 

phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm về tệ nạn xã hội.  

- Đề cao và phát huy dân chủ ở cơ sở, cán bộ đoàn phải sâu sát, gần dân, 

nắm chắc tâm tư nguyện vọng đoàn viên, thanh niên. Chủ động đấu tranh, ngăn 

chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức 

phản động, không để xảy ra lợi dụng xuyên tạc, vu cáo, kích động chống phá 

cách mạng; thực hiện tốt công tác vận động chức sắc tôn giáo và người có uy tín 

phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

5. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội các cấp 

- Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc Khmer 

vững mạnh, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, trọng dân và hết mực phục 

vụ dân”; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, 

nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới.  

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận, thực hiện tốt 

công tác dân vận theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần 

dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; tích cực tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức chính trị, phổ biến chính sách, pháp luật phù hợp với 

các đối tượng đặc thù, động viên đồng bào tiếp tục phát huy nội lực, ý chí tự lực, 
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tự cường, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái vươn lên trong sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững để xây dựng cuộc sống 

ấm no, hạnh phúc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để đồng 

bào tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện 

chương trình, dự án, chính sách dân tộc; thực hiện nghiêm việc công khai chính 

sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư... để đồng bào biết và tham gia đóng góp ý 

kiến, tham gia quản lý, giám sát thực hiện.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy “về việc tiếp tục phát triển toàn diện vùng 

đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” 

triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

- Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn tham mưu thực hiện các nội dung của 

Nghị quyết; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo 

cáo nhanh các hoạt động triển khai thực hiện. 

2. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc  

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương, đơn vị.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 

06-NQ/TU của Tỉnh ủy rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.  

- Tăng cường công tác giám sát việc triển khai, tiếp cận các chính sách, 

chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo, vùng đồng bào dân tộc Khmer. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 

08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp tục phát triển toàn diện 

vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn./. 

 

      

Nơi nhận: 

- Ban CTTN TWĐ (b/c); 

- Ban ĐKTHTN TW Đ (b/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Các ban TĐ, TT SHTTN; 

- Các huyện, thị, thành đoàn và ĐTT; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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