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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 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 

 

 Thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 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 giai đoạn 2014 - 2020; 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 14/11/2013 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 (sau 

đây viết tắt là Quyết định số 2152/QĐ-TTg); Văn bản 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; 

 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

2152/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. 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, cá nhân ở nước ngoài, 

hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu 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 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; 

 - 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 đến cơ sở. 
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 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng của Đề án 

- Đối tượng thu hút của Đề án: Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài, bao gồm: Các bộ, cơ quan, tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài, cơ 

quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức liên chính phủ, tổ 

chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ 

xã hội, quỹ tư nhân, các doanh nghiệp, công ty nước ngoài. 

- Đối tượng thụ hưởng của Đề án: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

2. Phạm vi, thời gian thực hiện 

Phạm vi hỗ trợ của Đề án: Hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, tri thức, kinh nghiệm 

và chuyển giao khoa học, công nghệ. 

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Các lĩnh vực ưu tiên của Đề án 

Các lĩnh vực ưu tiên của Đề án bao gồm các nội dung 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 - 2025. Cụ thể: 

- Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của hộ dân 

tộc thiểu số; 

- Sắp xếp, quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; 

- Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của 

các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; 

- Đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số; đầu tư nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ trong các mô hình liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị; 

- Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch; 

- Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc 

thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; 

- Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với 

phụ nữ và trẻ em; 

- Đầu tư phát triển cho nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn 

đặc thù; 

- Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. Kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. 
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4. Yêu cầu 

- Phải chú trọng hiệu quả, bền vững và đảm bảo công tác quản lý, giữ gìn an 

ninh, 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; thực hiện tốt các điều 

ước quốc tế, các thỏa thuận hợp tác quốc tế và hợp đồng quốc tế đã ký kết; 

- Tập trung nguồn lực 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 từng 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. 

5. Nguồn lực thực hiện Đề án 

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

chức quốc tế, các tổ chức NGO và các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài; 

- Vốn đối ứng: Nguồn ngân sách; cộng đồng, tập thể, cá nhân và của các 

doanh nghiệp ở trong nước. 

6. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cơ chế, chính sách và giải pháp tại 

Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

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” đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 2753/KH-

UBND ngày 04/7/2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế 

hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ giai 

đoạn 2014 - 2020; 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan thường trực Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030 để xác định nhu cầu thu hút đầu tư quốc tế và đảm bảo 

tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giám sát, quản lý trong quá trình thực 

hiện và kết thúc các chương trình, dự án; 

 - Thông tin thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các 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 nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và hoạt 

động của các nhà tài trợ nước ngoài; 

 - Gắn việc xây dựng chi tiết các nhiệm vụ huy động nguồn lực quốc tế với 

các 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 - 2025; 

 - Cân đối nguồn lực để đảm bảo nguồn vốn nhất định phục vụ cho hoạt 

động xây dựng các dự án nghiên cứu, tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, 
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gặp gỡ trao đổi giữa các bên tham gia và vận động các nhà tài trợ, đầu tư trong và 

ngoài nước. 

 7. Phân công nhiệm vụ 

 a) 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 Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai 

thực hiện Đề án; 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 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; tham gia các diễn đàn quốc tế phát triển dân tộc thiểu số và miền núi và các 

chương trình giao lưu, xúc tiến đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

 - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án báo 

cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; 

 - Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình tham vấn triển 

khai các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm 

bảo đúng mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm các yêu cầu về an 

ninh, an toàn; 

 - Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của các cấp có 

thẩm quyền. 

 b) Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 - Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước đối với 

nguồn viện trợ không hoàn lại, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi hỗ trợ vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

 - Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ tìm kiếm, huy động, vận động 

các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi hỗ trợ 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 - 2025. Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 

các chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án từ nguồn viện trợ không hoàn 

lại, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi thực 

hiện trên địa bàn tỉnh. 

 - Phối hợp với Ban Dân tộc trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện Đề án; 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 

Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các 

chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo đúng 

mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước; 

 - Là cơ quan đầu mối trong việc quản lý các khoản viện trợ theo chương 

trình, dự án do nước ngoài tài trợ (tiếp nhận hồ sơ thẩm định và trình phê duyệt 
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dự án, bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án; kiểm tra, giám sát các 

chương trình, dự án sau phê duyệt) tham mưu lồng ghép, bổ sung các nội dung 

hoạt động tại Quyết định 2152/QĐ-TTg vào kế hoạch và các hoạt động chung về 

thu hút đầu tư, huy động nguồn lực hàng năm. 

 c) Sở Tài chính 

 - Hàng năm, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, các 

sở ngành liên quan và UBND các huyện bố trí sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

để thực hiện Đề án hiệu quả, bố trí đủ vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp triển 

khai các dự án, chương trình tài trợ, hỗ trợ quốc tế; 

 - Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý tài chính đối với khoản viện trợ phi 

dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho các đơn vị hành chính 

sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội theo quy định của Nhà nước; 

 - Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, chế độ báo cáo về sử dụng và quản 

lý nguồn viện trợ trên cơ sở quy định của pháp luật về quản lý tài chính và tài 

sản công;  

- Phối hợp trong công tác tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ trình phê duyệt 

liên quan đến các khoản viện trợ trên cơ sở quy định của pháp luật về quản lý tài 

chính và tài sản công; 

- Phối hợp với Ban Dân tộc trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện Đề án. 

 d) Sở Ngoại vụ 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực 

hiện các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại nhằm tăng cường các hoạt 

động hợp pháp quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi. Là cơ quan đầu mối trong công tác hợp tác, vận động nguồn viện trợ từ các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

- Chủ động cung cấp thông tin với các đối tác nước ngoài về chủ trương, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

của tỉnh Phú Thọ. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình tìm 

hiểu, khảo sát về các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm về thu hút các nguồn lực hỗ 

trợ. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp xúc, vận động và 

thực hiện quy trình tiếp nhận, quản lý các chương trình, dự án do tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tài trợ; 

- Tham gia ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm 

định, trình UBND tỉnh cho phép tiếp nhận các chương trình, dự án hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo 

quy định hiện hành; 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, đặc biệt là những thành tựu đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh và tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức tại các diễn đàn 

quốc tế. 
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 đ) Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

 - Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan tìm kiếm, huy 

động và định hướng các dự án của các tổ chức phi chính phủ (NGO) vào vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn các đối tác Việt Nam trong quan hệ hợp 

tác vơi các NGO và xúc tiến vận động viện trợ đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo quy định; 

 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc và các 

cơ quan liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các chương trình, dự án đầu 

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

phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước. 

 e) Các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, UBND các 

huyện, thành, thị  

 - Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, xây dựng kế hoạch 

thực hiện Đề án để tăng cường nguồn lực hỗ trợ triển khai các 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; 

 - Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được phân công, định kỳ hàng năm 

xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án, báo cáo UBND tỉnh 

(qua Ban Dân tộc) trước ngày 05 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện 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 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 của tỉnh Phú Thọ, trong quá trình thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Dân tộc 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc (b/c); 

- TTTU, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ VN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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