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của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thƣ 
 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các nội dung Kết luận 

của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

- Làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện Kết 

luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ, 

chủ trương, các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện trong phạm vi tổ chức, 

cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các 

quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. 

2. Yêu cầu 

Công tác quán triệt, tuyên truyền cần chủ động, tích cực với nhiều hình thức 

linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tài liệu, quán triệt tuyên truyền 

- Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ 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. 

- Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. 

2. Nội dung quán triệt, tuyên truyền 

- Tuyên truyền tình hình thực hiện công tác dân tộc; công tác người khuyết 

tật thời gian qua. 

- Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác 

dân tộc (trong đó tập trung tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX nhằm phát 

triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); thực hiện tốt công tác 

người khuyết tật. 
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- Tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách 

làm sáng tạo, hiệu quả theo phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp 

dẹp cái xấu; phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả trong thực hiện công 

tác dân tộc; công tác người khuyết tật để có giải pháp khắc phục. Đồng thời tích cực 

đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, hiệu quả những quan điểm sai trái, luận 

điệu xuyên tạc, những thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch. 

III. HÌNH THỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức bằng hình thức tổ chức hội nghị riêng hoặc có thể lồng ghép vào 

hội nghị của địa phương, đơn vị. 

2. Tuyên truyền, phổ biến Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư 

trong Nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, các hoạt động tập thể của 

các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức quần chúng, cụm 

dân cư;... 

3. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành 

phố; trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện...); thông qua các hội nghị tập huấn kỹ 

năng, nghiệp vụ công tác của các ngành, địa phương, đơn vị và các hình thức khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị 

của Ban Bí thư. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền Kết luận của Bộ 

Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy. 

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức 

đăng tin, bài định hướng trên Thông tin Sinh hoạt chi bộ; trang thông tin điện tử của 

Ban Tuyên giáo…; nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá 

trình triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư.  

2. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền Kết luận của 

Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp nhân dân. Thời gian tổ chức Hội nghị quán triệt hoàn thành trước 

ngày 10/02/2020. Báo cáo kết quả quán triệt, tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/02/2020. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống 

nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; sự đồng 

thuận của nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên và cộng 

tác viên trong các hoạt động tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, 
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đảng viên, nhân dân; kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các 

thế lực thù địch. 

3. Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ 

đạo, định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí, bản tin, trang thông 

tin điện tử, website của các ngành, địa phương tăng lượng tin, bài tuyên truyền về 

Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư. 

4. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Đưa tin phản ánh tình hình tổ chức quán triệt và tuyên truyền Kết luận của Bộ 

Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục tập trung 

tuyên truyền, phổ biến về những nội dung về Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của 

Ban Bí thư.  

- Phân công cán bộ, phóng viên bám sát địa bàn, kịp thời phản ánh tình hình 

thực hiện ở cơ sở; tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình tiên tiến của các 

tập thể, cá nhân, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính 

trị, Chỉ thị của Ban Bí thư.  

(Kèm theo đề cương tuyên truyền Kế luận số 65-KL/TW; Chỉ thị số 39-

CT/TW). 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo TW (HN, T79), 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),      

- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc, 

- MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, 

- Sở Thông tin-Truyền thông,  

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT&TH tỉnh                                         

- Phòng Thông tin-Tuyên truyền, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                                         

K/T TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 Huỳnh Bách Chiến 
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ĐỀ CƢƠNG 

Quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 65-KL/TW 

của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thƣ 
 

I. Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới 

Ngày 30/10/2019, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW 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, theo đó đánh giá một số kết quả đạt 

được và những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế trong 

thực hiện công tác dân tộc. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX nhằm phát triển bền vững vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng các nội dung sau đây: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi trong tình hình mới. Kiên trì thực hiện các quan điểm của Đảng về công 

tác dân tộc trong Nghị quyết 24 và các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

X, XI, XII; xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; 

là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. 

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc 

thiểu số. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng dân 

tộc miền núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy 

lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà 

nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoà nhập phát triển cùng 

với đất nước. 

3. Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ 

gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc. Tập trung giải quyết có hiệu 

quả những vấn đề bức thiết. Rà soát, lồng ghép, sửa đổi, bổ sung chính sách; nâng 

cao hiệu quả các chương trình, dự án; tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hoá và 

xã hội hoá nguồn lực để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi. Thúc đẩy đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín 

dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh. 

4. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phát 

huy thế mạnh của địa phương, phù hợp với văn hoá, tập quán từng dân tộc. Hình 

thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất 

lượng cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị 

cao. Chú trọng phát triển liên vùng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng. 
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Quan tâm phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với giữ gìn, 

phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số. 

Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước 

sinh hoạt và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; đẩy nhanh việc hoàn thành các dự 

án định canh, định cư mới gắn với quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư, hạn chế và 

tiến tới chấm dứt tình trạng di cư tự phát. Đến năm 2025, giải quyết cơ bản tình 

trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng bào. Điều chỉnh cơ chế, chính sách, định 

mức khoán bảo vệ rừng, tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng, bảo vệ môi 

trường sinh thái, không gian sinh sống của đồng bào. 

Ưu tiên nguồn lực nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh t ế - x ã  

hội, nhất là đường giao thông, công trình thuỷ lợi, chợ, trường học, trạm y tế, nhà 

văn hoá phải được kiên cố hoá; bảo đảm các hộ gia đình dân tộc thiểu số được sử 

dụng điện lưới quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, tiếp cận công 

nghệ thông tin phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Ban hành tiêu chí nông thôn 

mới phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phấn đấu đến nãm 

2030 không còn địa bàn khó khăn. 

5. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Giữ vững và phát huy thành quả xoá mù chữ, phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phố cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

Nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, 

bán trú; hỗ trợ việc ăn, ở cho học sinh, sinh viên vùng địa bàn đặc biệt khó khăn. 

Đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng cử tuyển, chế độ dự bị đại học, 

đào tạo nghề cho đối tượng người dân tộc thiểu số. Có chính sách giải quyết việc 

làm đối với thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đào 

tạo nghề; có cơ chế chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo 

dục công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nâng cao tỉ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là khám, 

chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở; phát triển y học dân tộc kết hợp với y học hiện 

đại; đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng; thực hiện các giải pháp đồng bộ. Tạo điều 

kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh ở tuyến 

Trung ương thông qua chính sách bảo hiểm y tế. 

Có biện pháp triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình tiêm chủng mở 

rộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Xây dựng và thực hiện chiến lược về 

phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao sức khoẻ, tầm vóc thanh, thiếu 

niên dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo, phát triền nguồn nhân lực y tế, có cơ chế 

đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. 

Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của người dân. Đầu tư xây dựng hệ thống 

thiết chế văn hoá cơ sở ở từng vùng, từng địa phương; quan tâm tu bổ, bảo tồn các 

công trình di tích lịch sử, văn hoá; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị 

văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ của 
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đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Có biện pháp 

quyết liệt để xoá bỏ tình trạng tảo hôn, chấm dứt sớm hôn nhân cận huyết thống. 

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về 

tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ảnh 

hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

6. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với 

thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ 

động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết 

không để xảy ra các "điểm nóng", "điểm phức tạp” về an ninh trật tự, đặc biệt ở 

các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền 

Trung. Chủ động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, buôn bán người, ma 

tuý, xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới. Tăng 

cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân vùng biên giới. 

7. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể 

nhân dân, đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tăng cường phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số và khắc phục tình trạng 

không có tổ chức đảng và đảng viên ở các thôn, bản, nhất là đảng viên là người dân 

tộc thiểu số ở những vùng trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động của các mô hình tự 

quản tại cộng đồng; biểu đương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, 

doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu 

số. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về 

quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu 

số; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để bảo đảm tỉ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong cấp 

uỷ và các cơ quan dân cử các cấp. Có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, 

viên chức đối với dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc thiểu số ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi 

dưỡng, đào tao nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách tuyển 

dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Có cơ chế để phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn dịch vụ công, dịch vụ xã 

hội thiết yếu. Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ dân tộc thiểu số; hỗ trợ nâng cao năng 

lực để tham gia vị trí quản lý lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống 

chính trị. 

8. Nâng cao năng lực, hiểu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân 

tộc. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, lồng ghép, tích hợp các chính sách hiện hành để 

hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực 

hiện chính sách, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Xây dựng tiêu chí phân định lại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo 
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hướng xác định rõ vùng dân tộc thiểu số (tỉnh, huyện, xã, thôn, bản), địa bàn xã, 

thôn, bản đặc biệt khó khăn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc. Đổi mới mô hình tổ 

chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân 

tộc nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

II. Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thƣ về tăng cƣờng 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ngƣời khuyết tật 

Ngày 01/11/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, theo đó nêu một số kết 

quả đáng ghi nhận, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế. Trên cơ sở đó, Ban Bí thư 

yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản 

như sau: 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ 

quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp người khuyết tật 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận 

thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lóp 

nhân dân về công tác người khuyết tật. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên 

truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước cho người khuyết tật bằng hình thức phù hợp. Tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng trong thực hiện đường lối, 

quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết 

tật; hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức 

người khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa 

người khuyết tật với Đảng, Nhà nước; bảo đảm kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa phát 

triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 

hướng tới một xã hội không rào cản đối với người khuyết tật. 

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính 

sách, pháp luật về người khuyết tật 

Tiếp tục thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng; sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả 

thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các cam kết 

quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội và an sinh xã hội, thực 

hiện mục tiêu công bằng xã hội. Nâng dần mức trợ cấp xã hội phù hợp với các mức 

sống trong xã hội, khả năng ngân sách nhà nước; có chính sách tăng số lượng 

người khuyết tật tham gia mạng lưới an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để 

người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, 

bảo trợ xã hội, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp người 

khuyết tật; khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục 

khó khăn, vươn lên sống độc lập, hoà nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế 
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- xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác. Xây dựng tiêu chuẩn các cơ sở hạ tầng 

thiết yếu phù hợp cuộc sống của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng cho người 

khuyết tật. 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về người khuyết tật. 

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động trợ giúp người khuyết tật 

Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người 

khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ 

cho cuộc sống người khuyết tật và hội viên các tổ chức của người khuyết tật. Có cơ 

chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư cho 

các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật 

nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cao tuổi. Tạo điều 

kiện cho tổ chức của người khuyết tật có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch 

vụ công của Nhà nước. 

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của người 

khuyết tật 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội 

tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ 

người khuyết tật; tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người 

khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm 

lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn. Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối 

hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm 

trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động. 

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người 

khuyết tật 

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

của người khuyết tật theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, 

bình đẳng, hoà nhập với cộng đồng”. Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của các 

tổ chức của người khuyết tật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các 

phong trào, các cuộc vận động trong người khuyết tật. Thường xuyên giới thiệu, 

tuyên truyền để nhân rộng trong cả nước những tấm gương tiêu biểu vượt khó 

vươn lên của người khuyết tật, những cách làm hay trong hoạt động của các tổ 

chức của người khuyết tật. 
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