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Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 
20/10/2015 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường và 
đổi mới công tác dân vận của Đảng 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
một lần nữa nhấn mạnh:“Công tác 
dân vận ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số là nhiệm vụ rất quan trọng, 
thường xuyên, là trách nhiệm của 
cấp ủy, hệ thống chính trị và toàn xã 
hội”. Quán triệt sâu sắc quan điểm, 
chủ trương của Đảng về công tác 
dân vận dân tộc, trong những năm 
qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền 
tỉnh Quảng Bình đã tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận ở vùng đồng 
bào các dân tộc thiểu số, tạo được những chuyển 
biến tích cực về đời sống vật chất và tinh thần cho 
đồng bào, củng cố niềm tin của đồng bào đối với 
Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng trong 
công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh. 

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình 
hiện có 5.020 hộ với 22.385 nhân khẩu, chủ yếu 
thuộc hai dân tộc Bru - Vân Kiều (gồm các tộc 
người Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong) và Chứt 
(gồm các tộc người Sách, Mày, Rục, ARem, Mã 
Liềng). Ngoài ra còn có một số ít đồng bào các 
dân tộc thiểu số khác như Thái, Mường, Thổ, 
Tày, Nùng, Pa Cô, Ca Rai… Với tỷ lệ ¼ dân số 
toàn tỉnh, bao gồm nhiều tộc người, đồng bào các 
dân tộc thiểu số Quảng Bình sinh sống ở 64 xã, 
thị trấn (gồm 28 xã vùng cao, 36 xã, thị trấn miền 
núi) chiếm ¾ diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, là 
các địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng liên 
quan đến an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công 
tác vận ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nên 
thời gian qua, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc 
quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chủ trương 
của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác 
dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất 
là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp ủy đảng đã 
ban hành nhiều chủ trương phù hợp nhằm phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đồng 
thời tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 
vững mạnh ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Trong các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương chung 
về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình 
đều nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể đối với địa bàn 
các dân tộc thiểu số. Riêng huyện vùng cao Minh 
Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị 
quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2007 về phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh trên địa bàn huyện đến năm 2015. Công tác 
kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân tộc, nhất là 
việc triển khai các chương trình, dự án về phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng 

CÔNG TÁC DÂN VẬN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 
Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 

               
ThS. CÁI THỊ THÙY GIANG

Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình

Đoàn Thanh niên tham gia tình nguyện giúp đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều
tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ảnh: C.T.T.G

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



33

bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy đảng 
coi trọng như: kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 
số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về 
công tác dân tộc; Chương trình 135/1998/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh 
tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi; Quyết định 134/2004/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính 
sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh 
hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời 
sống khó khăn; Quyết định 33/2007/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di 
dân thực hiện định canh định cư... 

Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo 
triển khai thực hiện các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, đặc biệt là Chương trình 135, Quyết 
định 134 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 
30a của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ 
đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện 
chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh Quảng Bình; tích cực chỉ đạo thu hồi 
đất của các lâm trường để giao cho các hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số đảm bảo đất sản xuất, đất ở; 
tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án về định 
canh, định cư. Từ năm 1986 đến nay, tổng các 
nguồn vốn được huy động đầu tư thông qua các 
chương trình, dự án ở khu vực miền núi tỉnh 
Quảng Bình khoảng trên 2.200 tỷ đồng, đã góp 
phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn 
đồng bào các dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất, 
tinh thần của đồng bào được cải thiện và nâng lên 
đáng kể. Một bộ phận đồng bào đã biết phát huy 
tiềm năng và lợi thế, tập trung phát triển các mô 
hình kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ đã chuyển đổi 
tập quán từ sản xuất nương rẫy sang sản xuất 
thâm canh lúa nước. Hiện nay, có gần 290ha sản 
xuất 2 vụ lúa nước/năm với sản lượng bình quân 
đạt 40 tạ/ha. Nhiều hộ đã trồng rừng kinh tế kết 
hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo thành các 
mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Số hộ đồng 
bào dân tộc làm ăn khá giỏi ngày càng tăng; có 
hơn 700 hộ làm ăn khá, giỏi, trong đó có trên 500 
hộ có thu nhập trên 30 triệu đồng/năm, gần 200 

hộ có thu nhập trên 70 triệu đồng/năm. 
Việc giao đất, giao rừng, hỗ trợ nhà ở, đào 

tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt được 
những kết quả tích cực. Đến nay, đã có 4.230 hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số nhận đất lâm nghiệp 
với diện tích 15.995ha, về cơ bản đã giải quyết 
được tình trạng thiếu đất sản xuất ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2009 đến nay, có 
hơn 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 
được hỗ trợ nhà ở. Công tác xóa đói giảm nghèo 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả 
khá, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, 
không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, 
đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 51%, hộ cận 
nghèo là 28%. 100% số xã có đường ô tô đến 
trung tâm; 100% xã có trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở; 100% xã có trạm y tế; 88,9% xã 
có điện lưới quốc gia, có 2 xã (Tân Trạch và 
Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch) sử dụng 
điện pin mặt trời; 100% xã phủ sóng điện thoại, 
sóng phát thanh, truyền hình. Nhiều chợ trung 
tâm cụm xã, chợ xã được xây dựng thuận lợi cho 
việc trao đổi, giao lưu hàng hoá. Hệ thống cơ sở 
hạ tầng thiết yếu đã và đang phát huy tác dụng 
tích cực, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, phát 
triển kinh tế, phục vụ đời sống văn hoá tinh thần 
khá hơn. Hệ thống trường, lớp được đầu tư xây 
dựng đến các bản vùng sâu, vùng xa, thu hút học 
sinh trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng. 
Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư nâng cấp, một số 
nơi đạt chuẩn của Bộ Y tế; có 118 cán bộ y tế 
đang công tác tại các trạm y tế xã, trong đó có 22 
cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số; có 180 y tá 
thôn bản, 100% hộ đồng bào dân tộc nghèo được 
cấp thẻ bảo hiểm y tế; các chương trình y tế đã 
được triển khai đến các bản; các loại dịch bệnh 
được khống chế có hiệu quả.  

Công tác bảo tồn, sưu tầm, nghiên cứu các 
giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc 
thiểu số được đẩy mạnh. Hệ thống cơ sở vật chất, 
nhà văn hóa, trạm truyền thanh, bưu điện, các 
trang thiết bị hỗ trợ cho sinh hoạt văn hóa xã được 
đầu tư. Các lễ hội truyền thống được khôi phục 
như lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong, lễ 
hội rằm tháng 3, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc 
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hậu, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thắt chặt mối 
đoàn kết giữa các dân tộc. 

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã 
hội, cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo củng cố hệ 
thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, trọng tâm là nâng cao chất lượng của tổ 
chức Đảng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo hệ thống 
chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc, xây dựng 
bộ máy chính quyền vững mạnh đáp ứng khả 
năng chỉ đạo, điều hành, phát huy hiệu quả hoạt 
động của tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Bình đã tổ chức đại hội biểu dương đại biểu tiêu 
biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự động 
viên, cổ vũ để đồng bào vươn lên trong cuộc 
sống. Đến nay, hệ thống chính trị của 17/17 xã có 
đồng bào dân tộc thiểu số được kiện toàn theo 
quy định; 100% thôn, bản vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số có tổ chức Đảng, có 850 đảng viên là 
người dân tộc thiểu số. Có 119 cán bộ công chức 
cấp xã là người dân tộc thiểu số, trong đó có 50% 
đạt trình độ văn hóa trung học phổ thông, 36% 
trung học cơ sở; về chuyên môn có 14% có trình 
độ đại học, 20% có trình độ trung cấp; 6,1% cử 
nhân, cao cấp; 10,2% trung cấp lý luận chính trị. 
Hiện có 170 đại biểu người dân tộc thiểu số được 
bầu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, 6 ủy viên 
Ủy ban Mặt trận tỉnh và 147 là cán bộ cấp xã. 
Nhiều cán bộ người dân tộc giữ các chức danh 
chủ chốt của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể 
được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng cán 
bộ, công chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Đồng thời chú trọng thực hiện công tác luân 
chuyển, tăng cường cán bộ cho các xã vùng đồng 
bào dân tộc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tuyển chọn 
11 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học về làm Phó 
Chủ tịch xã và 46 trí thức trẻ tham gia các tổ công 
tác tại huyện vùng cao Minh Hóa. 

Xác định vị trí chiến lược của địa bàn sinh 
sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, để góp 
phần giữ vững quốc phòng, an ninh, ngăn chặn 
việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoại 
khối đại đoàn kết toàn dân, trong những năm qua, 
cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
dân dân vận của lực lượng vũ trang ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. Đảng ủy Công an, Quân sự, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành các nghị 
quyết, chương trình tăng cường công tác bảo vệ 
an ninh biên giới; ký kết nhiều chương trình phối 
hợp với các tổ chức Mặt trận đoàn thể trong công 
tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ đội 
Biên phòng tỉnh đã tăng cường bám dân, bám cơ 
sở, xây dựng được các cụm dân cư biên giới, đưa 
cán bộ về giữ các chức danh lãnh đạo ở các xã biên 
giới. Hiện nay, có 3 cán bộ của Bộ đội Biên phòng 
tỉnh được cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã phụ 
trách cơ sở tại các xã Dân Hóa, Trọng Hóa (Minh 
Hóa), Thượng Trạch (Bố Trạch) và 1 cán bộ tăng 
cường không giữ chức danh tại xã Tân Trạch (Bố 
Trạch); 29 đảng viên các đồn Biên phòng tham gia 
sinh hoạt Đảng tại 24 chi bộ bản/7 xã biên giới 
thuộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng 
Ninh, Lệ Thủy. Nhờ những chủ trương và giải 
pháp đúng đắn, phù hợp nên đã phát huy vai trò 
của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ cột 
mốc, đường biên, cung cấp cho các cơ quan chức 
năng nhiều nguồn tin, góp phần bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới quốc gia. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số còn không ít những tồn tại, hạn chế, đó 
là: Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân 
tộc còn yếu, thiếu biện pháp phù hợp. Một bộ 
phận nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, 
chưa chịu khó vươn lên để thoát nghèo. Trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chưa phát huy vai trò 
của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với sự 
phát triển vùng đồng bào dân tộc. Việc tổ chức 
thực hiện một số chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc còn thiếu 
đồng bộ; nhiều tiềm năng lợi thế chưa được phát 
huy khai thác; nguồn lực đầu tư còn dàn trải; cơ 
sở hạ tầng thiết yếu một số địa bàn chưa đáp ứng 
được yêu cầu; một số công trình, dự án đầu tư 
chưa hiệu quả, gây thất thoát, bức xúc trong nhân 
dân. Chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế còn thấp. 
Trình độ sản xuất của đồng bào còn lạc hậu, 
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chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, phần lớn 
canh tác theo phương thức truyền thống. Tỷ lệ hộ 
đói nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; vẫn 
còn một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số thiếu 
đất sản xuất. Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân 
tộc nhìn chung còn yếu; năng lực, trình độ đội 
ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số chưa đáp ứng 
yêu cầu. Công tác vận động quần chúng của Mặt 
trận và các đoàn thể nhiều nơi còn hạn chế. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 
dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
công tác dân tộc nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 
công tác dân tộc. Nhiệm vụ trọng tâm là kịp thời 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 
20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tăng cường và đổi mới công tác dân vận của 
Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời 
tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 24-
NQ/TW, Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính 
trị và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước về công tác dân tộc cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và 
thực hiện một cách toàn diện, nhất quán công tác 
dân tộc trong tình hình mới.  

Hai là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 
chính sách, các chương trình, dự án góp phần đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Trọng tâm là chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất 
và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số nghèo và hộ nghèo ở các xã miền núi đặc biệt 
khó khăn; hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định 
cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư cơ sở hạ 
tầng các xã biên giới; vay vốn hộ nghèo vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ trực tiếp người 
nghèo vùng khó khăn. Mặt khác tăng cường 
tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực 
trong đồng bào góp phần thực hiện thắng lợi 
công cuộc xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. 
Ba là, Phát huy vai trò Mặt trận, các đoàn 

thể nhân dân trong thực hiện chính sách đại đoàn 
kết dân tộc, công tác dân tộc. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng các 
phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 
an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
vững mạnh. Chú trọng phát huy vai trò giám sát 
và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức 
đoàn thể góp phần thực hiện tốt các chính sách, 
chương trình, dự án trong vùng đồng bào các dân 
tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới phương thức, đa 
dạng hóa hình thức hoạt động của Mặt trận, các 
đoàn thể để tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên 
là người dân tộc thiểu số vào tổ chức; hướng các 
hoạt động về cơ sở, quan tâm lợi ích thiết thực 
của đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò tham 
mưu, nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân. 

Bốn là, Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, 
nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân 
vận của Đảng, nhất là cán bộ chuyên trách, 
tham mưu về công tác dân tộc. Trong đó chú 
trọng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ 
thống chính trị ở các xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số; quan tâm tuyển chọn, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số 
tại chỗ có trình độ, bản lĩnh, năng lực quản lý, 
điều hành công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các địa phương. 
Coi trọng và tiếp tục phát huy vai trò của các già 
làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng biểu 
dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, 
điển hình trong phong trào “dân vận khéo” vùng 
đồng bào dân tộc thiếu số, nhằm phát huy vai trò 
của đồng các dân tộc thiểu số trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giai 
đoạn hiện nay
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