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Thực hiện Công văn số 765/UBND-KGVX ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP của Chính phủ và Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác 2022 

của Uỷ ban Dân tộc,  UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 

toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2023: 

Phòng Dân tộc và UBND các xã, thị trấn Đức An tổ chức quán triệt, triển khai 

thực hiện: Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 16/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ  

huyện Đắk Song và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND 

huyện Đăk Song về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Kế hoạch số 

329/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/HU, ngày 16/12/2022 của Huyện ủy và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

21/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, Kế 

hoạch số 45/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện Đắk Song Thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. 

 2. Triển khai thực hiện Thông báo số 43/TB-UBDT ngày 09/01/2023 của Ủy 

ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị toàn 

quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023:  

- Phòng Dân tộc và UBND các xã, thị trấn Đức An: tổ chức quán triệt, triển 

khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chương trình, chính sách của 

Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc như: Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ 
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Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển 

KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị 

quyết số 120/2020/NQ-QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư 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; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông 

lần thứ XII … 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 10/11/2022 

của UBND huyện Đăk Song 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 I: Từ 

năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đăk Song, Kế hoạch số 03 – KH/HU,  

ngày 22/10/ 2020 của  Huyện ủy Đắk Song về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết  số 

24 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc 

trong tình hình mới, Kế hoạch số 48- KH/HU, ngày 08/10/2021 của BTV Huyện ủy 

Đăk Song thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy về 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII về nâng 

cao đời sống vật chất - tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025, 

Kế hoạch số 250/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND huyện Đắk Song Thực 

hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên 

địa bàn huyện Đắk Song, Kế hoạch số 40-KH/UBND, ngày 16/02/2023 của UBND 

huyện Đăk Song 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 năm 2023 trên địa bàn huyện 

Đăk Song.   

- Khẩn trương xây dựng Chương trinh, kế hoạch tổ chức thực hiện các nội 

dung Dự án, Tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, kịp thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thực hiện Chương trình, tháo 

gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết, kịp thời giải ngân và đảm bảo giải ngân vốn theo 

đúng kế hoạch được giao thực hiện năm 2023. 

- Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 17/TB-UBND ngày 16/02/2023 

của đồng chí Võ Quốc Tuấn, phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 

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

đoạn 2021-2025, năm 2022 và năm 2023. 

 - Phát huy vai trò là cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tham mưu UBND huyện 

trong công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và  miền núi, tăng cường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1719-qd-ttg-2021-chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-491217.aspx
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nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, những vẫn đề phát sinh từ thực 

tiễn và tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, hiệu quả. 

Yêu cầu Trưởng Phòng Dân tộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Đức An triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, DT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Tuấn 
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