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tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp
về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh
___
Nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề chiến lược trong xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm
vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính
trị, là sự nghiệp của toàn thể nhân dân. Sau năm 1975, tỉnh đã chỉ đạo triển khai ổn
định tình hình, khôi phục kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; trong
đó có nội dung chuyên đề “xây dựng cuộc sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu
số” và đạt được một số kết quả tích cực. Trong những năm 1985 - 1986, công tác
định canh, định cư của đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh quan tâm và có bước
phát triển; đi đôi với khai hoang xây dựng đồng ruộng, làm thủy lợi, sản xuất lương
thực, đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã lập vườn
trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Tập quán lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số
dần thay đổi, nhiều gia đình sống chung một nhà dài được chuyển đổi, tách hộ, lập
vườn riêng, mỗi hộ gia đình được Nhà nước giao đất để lập vườn, làm nhà ở. Đến
giai đoạn 2001 - 2005, tỉnh tiếp tục tổ chức định canh, định cư cho đồng bào dân tộc
thiểu số; những nơi định canh, định cư đều giải quyết cơ bản các vấn đề điện,
đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất cho người dân. Từ năm
2011, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên
địa bàn tỉnh Gia Lai, đến nay đã đạt được kết quả khá toàn diện; tính đến cuối năm
2017, toàn tỉnh có 49/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Tuy nhiên, bộ mặt nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn
bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan, môi trường, quy hoạch thôn,
làng chưa đồng bộ, đại đa số nhà dân không có cổng, rào, sinh hoạt thiếu ngăn nắp,
vệ sinh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở một số vùng đang còn gặp
nhiều khó khăn; nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ
nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 86% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.
Nguyên nhân của những hạn chế trên do một số cấp ủy, chính quyền chưa thực
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, công tác
tuyên truyền, vận động còn hạn chế, thiếu biện pháp trong tổ chức thực hiện, việc tổ
chức sản xuất trong nông nghiệp còn thiếu tính liên kết bền vững; một số địa phương
mới chỉ tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức tới
phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn
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hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, sắp xếp lại quy hoạch dân cư có lối sống văn minh,
hiện đại.
Qua triển khai thí điểm quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư thôn Plei Pông, xã
Chư A Thai, huyện Phú Thiện; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bước đầu
đạt những kết quả đáng khích lệ, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Để
nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng các làng đồng bào
dân tộc thiểu số thành các khu dân cư có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch,
đẹp; có hàng rào, vườn rau, nhà vệ sinh, khu chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi
trường... gìn giữ được bản sắc và cốt cách của làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng
Tây Nguyên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị
quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 36/CT-TTg, ngày
30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu
quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm
2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào
dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo các sở, ban, ngành xây dựng mô hình “Làng nông thôn mới trong đồng bào dân
tộc thiểu số” để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trước mắt,
tập trung hỗ trợ huyện Phú Thiện hoàn thành việc quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư
thôn Plei Pông, xã Chư A Thai để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
3- Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là người đứng
đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
và phân công cụ thể các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách công tác xây
dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là nhiệm vụ
trọng tâm và thường xuyên. Rà soát đánh giá đúng thực trạng, có phương án chi tiết
xây dựng khu dân cư, có lộ trình, giải pháp lồng ghép với Chương trình xây dựng
nông thôn mới và các chương trình, dự án khác, cân đối, bố trí các nguồn lực triển
khai hiệu quả cao nhất; chú trọng, khuyến khích xã hội hóa theo phương châm Nhà
nước và nhân dân cùng làm. Phấn đấu trong năm 2018, mỗi địa phương có 01 điểm
làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; cuối năm 2018 tiến hành sơ kết
rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhân rộng ra tất cả các làng dân tộc thiểu số
trên địa bàn. Từ năm 2018 trở đi, việc xây dựng “làng nông thôn mới trong đồng
bào dân tộc thiểu số” phải ưu tiên gắn với lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn
mới; hằng năm đánh giá, rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với
điều kiện phát triển và điều kiện thực tế của địa phương.
- Tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để việc xây
dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trở thành một phong trào
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toàn dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham
gia của các hội, đoàn thể ở cơ sở; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn
trách nhiệm với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo
chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp tăng cường giám
sát, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng làng
nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách
làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”...
chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ, động
viên các tổ chức, cá nhân chung sức, đồng lòng xây dựng làng nông thôn mới trong
đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trọng tâm là giám sát việc bảo vệ môi trường,
đẩy mạnh triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất tăng thu
nhập; xây dựng cảnh quan môi trường; đảm bảo an ninh trật tự xã hội; xây dựng đời
sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.
Tăng cường vận động, tuyên truyền phát huy tối đa vai trò chủ thể của từng
hộ gia đình trong xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số để
xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, có kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự
được bảo đảm, đáp ứng nguyện vọng của người dân.
5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng, chỉ đạo Báo Gia Lai, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh
xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, thiết
thực, hiệu quả về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
6- Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ 06
tháng, 01 năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Ban Dân vận Trung ương (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ Địa phương III tại Đà Nẵng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng bộ trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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