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  HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:        /UBND-LĐTBXHDT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng 6 năm 2021 

      V/v Góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH 

   Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án  

 tổng thể phát triển KT-XH vùng đồngbào DTTS và MN 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 (lần 2) 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

  

 Thực hiện Công văn số 228/BDT-NV ngày 07/6/2021 của Ban Dân tộc tỉnh 

Lạng Sơn về việc xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về công 

tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 (lần 2). 

 Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí với Dự thảo Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 và có ý kiến như sau: 

- Tại khổ 3 phần I. Khái quát tình hình tại nội dung đánh giá “trình độ xuất phát 

điểm thấp” đề nghị thay bằng “điểm xuất phát thấp không đồng đều”,“tập quán canh 

tác lạc hậu”đề nghị thay bằng“tập quán canh tác ở nhiều nơi chưa tương xứng với 

tiềm năng”; 

 - Tại điểm a, ý  2.2, mục 2, phần II, đề nghị bổ sung các nội dung sau: 

 + Phấn đấu thu nhập bình quân của dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 

2020; 

 + 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát 

thanh. 

 + Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ 

tuổi học tiểu học trên 98%, học trung học cơ sở trên 97%, học trung học phổ thông 

trên 80%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 96%. 

 - 62% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện 

của người dân tộc thiểu số. 

 Tại điểm b, ý  2.2, mục 2, phần II, đề nghị bổ sung các nội dung sau: 

 - Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hằng 

năm thu hút 3% trở lên lao động sang làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đến năm 2030 có 40% lao động người dân tộc thiểu số 

biết làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; 
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 - Phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - 

lâm nghiệp hàng hóa; 

 - Trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở 

hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân; 

 UBND huyện Cao Lộc trân trọng báo cáo và đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp 

theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH- DT; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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