
ĐOÀN THANH NIÊN -  BAN DÂN Tộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH NINH THUẬN Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2/í /CTPH-ĐTN-BDT Ninh Thuận, n g à y t h á n g  5 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC 
giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác số: 2065/CTPH-UBDT-TWĐTN ngày 
28/12/2021 giữa ủy  ban Dân tộc và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về 
phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kết luận số 14-KL/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tình khóa x in  về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của ủy  ban 
nhân dân tỉnh Ninh Thuận, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh;

Căn cứ Quy định số 05-QĐ/TU ngày 5/12/2016 của Tỉnh ủy Ninh Thuận, về 
việc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh thống nhất ban hành Chương 
trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Triển khai hiệu quả công tác thanh, thiếu niên, nhi đồng gắn với công tác 

dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tranh thủ các nguồn lực, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các 
phong trào hành động cách mạng của Đoàn, đồng hành chăm lo cho cán bộ, đoàn 
viên, thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ hội 
nhập và phát triển;

- Thực hiện có hiệu quả những nội dung có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, 
thanh thiếu nhi vừng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 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.
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2. Yêu cầu:
- Chương trĩnh phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực 

hiện thường xuyên với hĩnh thức đa dạng, phong phú vê nộị dung, phù hợp với đặc 
thù về công tác dân tộc và lĩnh vực thanh, thiếu niên và nhi đồng vùng_đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Phù họp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát nội dung của các 
Chương trmh, đề án, dự án, kế hoạch về công tác dân tộc và lĩnh vực thanh, thiêu 
niên và nhi đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Lựa chọn các nội dung, hình thức phối họp phù hợp với điều kiện thực tế, 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng.

n. NỘI DUNG
ỉ .  Nhiệm vụ phối họp công tác thường xuyên
a) Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai một số nhiệm vụ:
- Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số tham gia các 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi; xây dựng các câu lạc bộ trang trại trẻ, doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã 
thanh niên... ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Cung cấp tài liệu định hướng tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách 
dân tộc cho Đoàn TNCSHCM để phục vụ công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập 
huấn cho thanh niên.

- Quan tâm lựa chọn đại biểu đại diện cho lực lượng thanh niên dân tộc thiểu 
số trong các kỳ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp.

- Vận động, tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn 
đề cấp thiết đối với thanh niên DTTS. Vận động thanh niên tham gia làm nòng cốt 
trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Xây dựng mô hình vận động, tuyên truyền nhằm giảm thiểu và từng bước chấm 
dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong thanh niên dân tộc thiểu số.

b) Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai một số nhiệm vụ:
(ỉ) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu 

nhi vùng đổng bào dân tộc thiếu sổ và miền núi, nhằm nâng cao nhận thức về chủ 
trương, chỉnh sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước vê công tác dân tộc. Thường xuyên gắn kết với triển khai 
các phong trào, sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, chi Đội, các lễ hội, sinh hoạt đội ngũ 
báo cáo viên, hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, đội tuyên truyền măng 
non. các phương tiện thông tin đại chúng, 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 và miền 
núi, bài trừ các hủ tục lạc hậu.



- Tuyên truyền về công tác dân tộc, các hoạt động phối hợp của hai ngành 
trên các trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã 
hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp.

- Huyện Đoàn, Thành Đoàn và bộ phận công tác dân tộc các huyện phối hợp 
xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu 
số. Hàng năm, có ít nhất 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 
luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phô biến giáo dục pháp luật cho 
thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp 
vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

- Phối hợp đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách và đầu tư cơ sở vật chất 
phục vụ công tác tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc và hệ thống Đoàn, Hội, 
Đội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

(2) Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; bồi dưỡng và phát huy ỷ  chí tự ỉực, tự 
cường, khát vọng chiến thắng nghèo nàn ỉạc hậu; vươn ỉên lập thân, lập nghiệp, 
làm giàu chính đáng của thanh thiếu niên dân tộc:

- Tổ chức tập huấn, định hướng, khuyến khích, động viên và hỗ trợ thanh 
niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương gắn với văn hóa bản địa, du lịch; tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp dành 
cho thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng một số mô hình thanh niên khởi nghiệp 
và giải quyết việc làm cho người lao động, chuyển giao khoa học kỹ thuậí nông, 
lâm nghiệp cho đoàn viên, thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai 
các hoạt động tư vấn hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh 
tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vừng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phấn 
đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Triển khai chương trình “Điều ước cho em ”, chung tay cùng toàn xã hội 
hỗ trợ học sinh và giáo viên tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo nhà 
vệ sinh; hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện, nước sạch; hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh 
bán trú để cải thiện dinh dưỡng học đường, hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập và 
sinh hoạt cho học sinh (sách vở, dụng cụ học tậo, quần áo.,.); hỗ trợ thiết bị nâng 
cao thể chất cho học sinh (sân chơi, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao...).

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy tính xung kích, chủ động của 
thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi tích cực tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội tại địa phương.

- Vận động, tuyên fruyen thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực 
hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; tích cực tham gia giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội. Phân đâu 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đông bào dân tộc thiểu 
số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.



- Phấn đấu 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia 
các hoạt động vãn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng 
ở noi học tập, làm việc và cư trú.

(3) Phối hợp tổ chức các sự kiện biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập 
thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu sổ cỏ thành tích xuất săc frên lĩnh vực:

- Tổ chức các hoạt động biểu dương, tuyên dương tấm gương thanh niên 
khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tổ chức các hoạt động tuyên đương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh 
thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các mô hình, 
điển hình ỉàm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhỉ dân tộc.

- Tổ chức lựa chọn đề xuất trao học bổng “Vừ A Dính” hỗ trợ thanh thiếu 
nhi dân tộc thiểu số; huy động xã hội hóa và tổ chức có hiệu quả Chương trình 
“Chia sẻ cùng thầy cô

- Tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích 
trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 vào dịp sơ 
kết và tổng kết.

(4) Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi:

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ 
cán bộ Đoàn, Hội, Đội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và gắn với chuyển 
giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp cho đoàn viên, thanh niên vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi.

- Xây dựng lực lượng thanh niên cốt cán của Đoàn, Hội ưong vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có phẩm chất và 
năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi ứong 
tình hình mới, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

(5) Phổi hợp tham mưu xây dựng cơ chế chỉnh sách đặc thù cho thanh thiếu 
nhi vung dân tộc thiếu số và miền núi:

- Phối hợp tham mưu ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù về 
học tập, hướng nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí, giữ gìn bản sắc văn hóa...cho 
thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số.

- Phối hợp tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nhân trẻ, các 
doanh nghiệp do thanh niên làm chủ tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách phát triến các trang trại, doanh 
nghiệp, hợp tác xã thanh niên, nhân rộng các IĨ1Ô hình thanh niên dân tộc thiểu số 
làm kinh tế giỏi.

2. Nhiệm vụ phối họp triển khai 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 (Chương trình mục tiêu quốc gia)*.

a) Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai:



- Hỗ trợ cung cấp thông tin chung về Chương trình MTQG phát ừiển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào DTTS và MN cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để phục vụ 
công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình MTQG;

- Đe xuất các nhiệm vụ cụ thể cần huy động đoàn viên thanh niên các cấp tham 
gia vào tô chức thực hiện và theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình MTQG.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến Chương trình MTQG phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN; lồng ghép tuyên truyền, vận động 
thanh niên tham gia thực hiện, giám sát các Chương trình MTQG tại địa phương; 
phối hợp tuyên dương điển hình thanh niên khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi, xuất sắc 
theo Kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn;

- Phối hợp tham gia triển khai thực hiện các mô hình điểm về phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị, khởi nghiệp - khởi sự kinh doanh do thanh niên ỉàm chủ 
trong một số dự án có liên quan;

- Tổ chức đoàn kiểm fra, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các dự án, tiểu 
dự của Chương trình MTQG tại các địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc cho thanh niên tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện 
Chương trình MTQG.

b) Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc triển khai:
- Bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Chương trình Mục tiêu quốc 

gia đến đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tổ chức 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 và miền núi, bài 
trừ các hủ tục lạc hậu.

- Tổ chức tập huấn, định hướng, khuyến khích, động viên và hỗ trợ thanh 
niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp tại địirphươrìg gắn vói 
nông nghiệp, lâm nghiệp, phát huy văn hóa bản địa, du lịch; tô chức các cuộc thi 
về khởi nghiệp dành cho thanh niên dân tộc thiểu số; thí điểm xây dựng một số mô 
hình thanh niên khởi nghiệp; tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao 
động, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp cho đoàn viên, thanh niên 
vùng dân tộc thiểu số vàìniền núi.

- Triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi sự 
kinh doanh tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi.

- Triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với 
các nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ thanh niên 
nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng, tu bổ giao 
thông (đường nông thôn), thủy lợi, trường học, nhà văn hóa; xây dựng các mô hình 
kinh tế của thanh niên, các mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế của thanh 
niên; hỗ trợ thanh niên nông thôn trong học nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ thanh 
niên nông thôn vốn vay phát triển sản xuất; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở 
nông thôn; tham gia giữ gìn an ninh, ữật tự ừên địa bàn nông thôn; xây dựng các 
mô hình, đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường...



- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh 
thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, các tâm gương 
thanh niên khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi và 
Các mô hình, điển hình làm tốt công tác chăm lo, bồi dương thanh thiếu nhi dân 
tộc ở cấp huyện, thành phố và toàn tỉnh.

m . Tổ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Chương trình phối hợp công tác này, hằng năm Ban Dân tộc 

và Đoàn Thanh niên CSHCM thống nhất xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm 
vụ cụ thể. Huyện, Thành Đoàn và bộ phận phụ trách công tác dân tộc các huyện, 
thành phố cụ thể hoá Chương trình phối hợp này đê ký chương trình phối hợp công 
tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2025.

2. Định kỳ tháng 11 hàng năm, từ tỉnh đến cơ sở tổ chức sơ kết đánh giá kết 
quả triển khai Chương trình phối hợp công tác; tổ chức Tổng kếí Chương trinh 
phối họp công tác vào năm 2025.

3. Giao Phòng Kế hoạch -  Chính sách, Ban Dân tộc và Ban Xây dựng tổ chức 
Đoàn -  Hội Tỉnh Đoàn làm đầu mối tham mưu giúp Lãnh đạo hai cơ quan tổ chức 
triển khai Chương trình phối hợp công tác.

4. Phòng Dân tộc huyện Bác Ái, bộ phận phụ trách công tác dân tộc các 
huyện, thành phố; Huyện, Thành đoàn có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm 
túc, đầy đủ và có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc báo cáo 
kịp thời về cơ quan đầu mối của Ban Dân tộc và Tỉnh Đoàn để có giải pháp tháo 
gỡ kịp thời./.

BAN DÂN TỘC 
KT. TRƯỞNG BAN

TM. BAN THƯỜNG v ụ  TỈNH ĐOÀN
PHÓ B Í THƯ THƯỜNG TRựC

?x.

Lưu Xuân Vũ

Nơi nhận:
-  ỴP, Ban TG, Ban ĐKTHTN TW Đoàn;
- ủ y  baiì Dân tộc;
- Văn phòng Đại diện UBDT tại TP.HCM;
- Thường trực Tình ủy, lãnh đạo UBND tỉnh;
- ƯBMTTQ VN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Tinh Đoàn; Ban Dân tộc;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng DT huyện Bác Ái;
- Huyện, Thành Đoàn;
- Lưu: VT, BDT, ĐTN.

(b/c)

(t/h)
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