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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Trong số 53 DTTS, nước ta có 15 DTTS có 

dân số dưới 10.000 người là: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo (dưới 1.000 người) 

Ngái, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cơ Lao (dưới 5.000 người), Lự, Pà Thẻn (dưới 8.000 

người), Chứt và La Ha (dưới 8.000 - 10.000 người). Đây là những dân tộc có số dân ít, 

điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, có nguy cơ ngày càng tụt hậu 

trong quá trình phát triển. Hầu hết các tộc này (trừ dân tộc Ngái) được coi là “lõi 

nghèo”, “tụt hậu của tụt hậu”. Bên cạnh đó, dân tộc La Hủ và Phù Lá, mặc dù trên 

12.000 người (vượt ngưỡng 10.000) nhưng vẫn đang được thụ hưởng hệ thống chính 

sách dành cho DTTSRIN, bởi hoàn cảnh KT - XH của hai dân tộc này vẫn xếp vào mức 

thấp kém. Các DTTSRIN thuộc nhóm dân tộc yếu thế, dễ tổn thương, chủ yếu cư trú ở 

vùng biên cương, phên dậu của Tổ quốc, thuộc địa bàn có địa hình khó khăn, hiểm trở, 

điều kiện địa lý, tự nhiên hạn chế trong phát triển... rất đáng được quan tâm đặc biệt. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách, 

chương trình, dự án đã được triển khai ở vùng DTTS&MN. Bộ mặt nông thôn vùng 

DTTS&MN nói chung đã có sự chuyển biến rõ nét. Đây là những tiền đề, điều kiện 

quan trọng cho phát triển toàn diện, bền vững. Theo đó, kinh tế ở một số địa bàn cư trú 

của đồng bào DTTSRIN có bước phát triển, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu. Khả 

năng tiếp cận các dịch vụ xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường... 

cũng có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đời sống của một số dân tộc 

trong nhóm DTTSRIN, về cơ bản đã có nhiều đổi thay. Song, bên cạnh đó, đời sống 

vật chất, tinh thần của đồng bào DTTSRIN hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, bấp 

bênh. Rất nhiều vấn đề cơ bản, cấp bách trong đời sống KT – XH của đồng bào 

DTTSRIN tồn tại đến nay chưa được giải quyết, trong khi các vấn đề mới nảy sinh 

trong quá trình phát triển vẫn tiếp tục đặt ra như:  

Về mặt bằng phát triển: hiện vẫn ở xuất phát điểm thấp, đời sống khó khăn so với 

nhiều DTTS khác. Mặc dù đồng bào DTTSRIN đã được thụ hưởng đầy đủ các CSDT 

của Đảng, Nhà nước, nhưng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo có chiều hướng gia tăng. 

Tính đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trung bình của các DTTSRIN là 

52,68% (tăng 12,8% so với năm 2015). Trong đó, có 11 dân tộc trong nhóm DTTSRIN 

có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 50% tổng số hộ. Đặc biệt có 3 tộc (Mảng, Chứt, 



 2

Pà Thẻn) có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 70%.  

Về số lượng và chất lượng dân số: Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 

vẫn diễn ra và phổ biến ở một số tộc như Mảng, Lô Lô, Lự, La Ha, La Hủ, Cơ Lao, Pu 

Péo, Phù Lá. Tình trạng kết hôn sớm, sinh con lần đầu từ 14-17 tuổi còn tồn tại ở dân 

tộc Rơ Măm, Chứt, Pu Péo, Mảng. Tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi, ảnh hưởng 

đến chiều cao, tầm vóc thấp bé, nhẹ cân, tuổi thọ thấp so với tuổi thọ bình quân của 

người Việt Nam của người DTTSRIN còn khá phổ biến. 

Điều kiện phát triển, chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận và hưởng thụ các 

dịch vụ xã hội cơ bản của DTTSRIN cũng cách khoảng xa so với các DTTS khác.  

Nguy cơ mất thành phần một số DTTSRIN trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam 

là rất cao ở các dân tộc La Ha, Ơ Đu, Pà Thẻn, Brâu, Cơ Lao. Vì trên thực tế hiện nay 

ngôn ngữ, trang phục, tập quán truyền thống bị mai một, đồng hóa, mất bản sắc riêng, 

bị thay thế bởi tiếng nói, văn hóa của các dân tộc có số lượng dân số lớn hơn trên cùng 

địa bàn. 

Nguy cơ tiềm ẩn bất ổn về an ninh chính trị, trật tự xã hội: Tình hình tôn giáo, 

tín ngưỡng ở các vùng DTTS&MN nói chung và vùng cư trú của đồng bào DTTSRIN 

nói riêng diễn biến rất đa dạng, có không ít nơi diễn biến không bình thường. Các thế 

lực thù địch lợi dụng sự thiếu thông tin, nghèo đói về vật chất và tinh thần để kích 

động, phá hoại tình thần đoàn kết, lôi kéo, gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, đưa văn hoá ngoại lai du nhập vào đời sống đồng bào nhằm làm biến dạng 

bản sắc truyền thống văn hoá tốt đẹp vốn có của các dân tộc. Tình hình tội phạm ma 

túy, buôn lậu, bắt cóc, buôn bán người tại một số địa bàn vùng biên giới, gần đây trở 

thành vấn đề nóng.  

Một câu hỏi lớn đặt ra, tại sao trong nhiều năm qua, các DTTSRIN được thụ 

hưởng rất nhiều chính sách, tới mức chính sách chồng chính sách và chính sách bao 

trùm gần như mọi mặt đời sống, nhưng hiện tại vẫn đang đứng trước hàng loạt vấn đề: 

nguy cơ tụt hậu phát triển kinh tế, mai một văn hóa, đồng hóa về ngôn ngữ, thậm chí có 

nguy cơ mất thành phần dân tộc, vấn đề chất lượng dân số, nguồn nhân lực và cán bộ 

thấp kém...; kết quả của nhiều chính sách dành cho DTTSRIN vẫn chỉ dừng ở mức độ 

tiếp tục hướng tới mục tiêu. Phải chăng, hệ thống chính sách DTTSRIN vẫn còn nhiều 

điểm thiếu thực tiễn, chưa bám sát cảnh huống, địa bàn cụ thể, đặc trưng văn hóa của 

mỗi tộc người; quá trình hoạch định, xây dựng, thực thi chính sách thiếu sự tham gia của 
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chủ thể thụ hưởng; hay quá trình triển khai, thực thi chưa đồng bộ, hợp lý, đảm bảo tiến 

độ, lộ trình?  

Từ thực tế trên đòi hỏi cần có những nghiên cứu, đánh giá làm rõ kết quả, hiệu 

quả, tác động của các chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta; phân 

tích và nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính 

sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta. Do vậy, việc triển khai nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ: “Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả 

của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta hiện 

nay” là cần thiết. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ có những đóng góp hiệu quả cả về 

phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần bổ sung lý luận và thực tiễn trong việc xây 

dựng, đổi mới và hoàn thiện CSDT, đặc biệt là chính sách bảo tồn và phát triển đối với 

DTTSRIN ở nước ta trong bối cảnh hiện nay. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Công trình nghiên cứu nước ngoài  

2.1.1. Nghiên cứu về DTTS và CSDT của một số quốc gia trên thế giới 

Tổng quan cho thấy, nghiên cứu lý thuyết về vấn đề dân tộc rất phát triển ở 

phương Tây và một số nước ở khu vực châu Á; nhiều nghiên cứu về lý thuyết (đặc biệt 

đối với các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Liên bang Nga) đã và đang nhằm phục vụ 

cho chính sách phát triển nói chung và CSDT nói riêng của các quốc gia này. 

2.1.2. Nghiên cứu nước ngoài về DTTS và CSDT ở Việt Nam 

Kể từ thời kỳ đổi mới đến nay các học giả người nước ngoài, tổ chức quốc tế đã 

quan tâm ngày càng sâu về các vấn đề CSDT ở Việt Nam. Thông qua các đầu tư nghiên 

cứu CSDT cho các cơ quan khoa học, các nhà khoa học Việt Nam phối hợp nghiên cứu 

hoặc các luận văn, luận án khoa học các nghiên cứu chính sách của các tổ chức quốc tế, 

học giả nước ngoài tập trung vào các vấn đề: nghiên cứu trực tiếp về quan điểm của 

Đảng Cộng sản và chính sách của Nhà nước Việt Nam; nghiên cứu vấn đề nghèo đói, 

định canh định cư, xu hướng phát triển của cộng đồng các DTTS, tình hình KT - XH, 

hoạt động của các Chương trình, mục tiêu quốc gia như Chương trình 135... Ngoài ra, 

các nhà nghiên cứu nước ngoài cũng quan tâm tới vấn đề dân tộc, chủ quyền dân tộc 

của Việt Nam; về lịch sử tộc người và các vùng DTTS (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây 

Nam Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa), lịch sử di dân. 
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2.2. Công trình nghiên cứu trong nước  

2.2.1. Công trình nghiên cứu về DTTS, DTTSRIN 

2.2.1.1. Nghiên cứu về DTTS nói chung (Nhóm các công trình mô tả về đời sống 

kinh tế cũng như các đặc trưng văn hóa và xã hội của các DTTS; Những vấn đề đã và 

đang đặt ra trong đời sống của các DTTS) 

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, các nhà nghiên cứu trong nước 

đã công bố nhiều công trình nghiên cứu về các DTTS trên bình diện gắn với sự vận 

động và biến đổi của bối cảnh KT - XH của đất nước. Bước sang thế kỉ XXI, xuất hiện 

những công trình mang tính chất tổng quan, đánh giá về quá trình phát triển của cộng 

đồng các DTTS trên nước ta, và cũng đã đề cập tới vấn đề thực thi và tính hiệu quả của 

các chính sách Nhà nước áp dụng đối với khu vực miền núi và các DTTS. Các ông 

trình tập trung nghiên cứu về vấn đề cơ bản về kinh tế các vùng biên giới; vấn đề nghèo 

đói, chênh lệch phát triển và ảnh hưởng của các yếu tố xã hội của tộc người với phát 

triển các vùng biên giới; Vấn đề tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự ở các tỉnh biên giới; 

vấn đề cơ hội, thách thức cho sự phát triển về KT - XH vùng biên giới và khuyến nghị.  

2.2.1.2. Nghiên cứu về DTTSRIN (Nhóm công trình nghiên cứu về đặc điểm văn 

hóa, lịch sử và các đặc trưng kinh tế xã hội của các DTTSRIN; các nghiên cứu tập trung 

đề cập các vấn đề nảy sinh trong đời sống các DTTSRIN) 

Khi tìm hiểu về các DTTSRIN, các nhà nghiên nghiên cứu đặc biệt quan tâm 

tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của các tộc người này, nhất là 

trong bối cảnh hiện nay. Các nghiên cứu thể hiện dưới dạng các bài viết, các công 

trình nghiên cứu đã chỉ ra các vấn đề về văn hóa của các dân tộc có số dân dưới 

10.000 người; những thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp kiến nghị 

trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các DTTSRIN. 

2.2.2. Công trình nghiên cứu về CSDT  

- Nghiên cứu chung về DTTS trên phạm vi cả nước  

Những nội dung của các bài viết chủ yếu nghiên cứu về lý luận cũng như thực 

tiễn về công tác dân tộc và thực hiện CSDT ở nước ta; các giải pháp chủ yếu nhằm bảo 

đảm công bằng, bình đẳng trong phát triển kinh tế, xã hội giữa các dân tộc ở miền núi; 

một số xu hướng chủ yếu tác động đến quản lý tộc người ở Việt Nam; các yếu tố chủ 

yếu tác động đến quan hệ dân tộc, nguồn gốc bất bình đẳng và xung đột dân tộc; chủ 

trương, CSDT của Đảng và Nhà nước Việt Nam và một số định hướng CSDT trong 
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thời gian tới; vấn đề nghèo, khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc, các vùng dân 

tộc; vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở và tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào DTTS; 

Tuy nhiên hạn chế là chưa chỉ ra được cụ thể những khoảng trống trong xây 

dựng, tổ chức thực hiện CSDT cần được khắc phục . 

- Nghiên cứu chính sách phát triển văn hóa, xã hội vùng DTTS 

Các nghiên cứu trước đây đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xu hướng 

vận động quan hệ dân tộc; phân tích thực trạng việc phát huy giá trị văn hoá của các 

DTTS, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và những vấn đề đặt ra cần giải 

quyết hiện nay; đề xuất phương hướng và giải pháp về mặt chính sách. Tuy nhiên, 

phạm vi nghiên cứu còn hẹp cả về nội dung và địa bàn, các vấn đề nghiên cứu đơn lẻ, 

tách rời nên không giải quyết triệt để được các vấn đề văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào 

DTTS, việc xây dựng và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển văn hóa, xã hội 

chưa được quan tâm đúng mức.  

- Công trình nghiên cứu chính sách bảo vệ môi trường vùng DTTS 

Các công trình đã nghiên cứu toàn diện về vấn đề môi trường, làm rõ thực trạng 

môi trường, công tác bảo vệ môi trường ở vùng đồng bào DTTS, những vấn đề đặt ra và 

giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS.  

- Công trình nghiên cứu về CSDT theo các vùng đặc thù 

Các nghiên cứu về vấn đề này đã điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, đặc điểm 

con người và xã hội các dân tộc, đánh giá tổng thể các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, tài 

nguyên, môi trường, địa lý, quốc phòng và an ninh mang tính đặc thù, cung cấp những 

cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Các 

nghiên cứu cũng chỉ ra những bất cập của chính sách khi chưa sát hợp với đặc điểm 

vùng và đặc điểm tộc người; tổng hợp các bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm, 

định hướng và các giải pháp đối với CSDT nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 

trong phát triển bền vững. 

2.3. Đánh giá công trình đã nghiên cứu và những vấn đề nghiên cứu tiếp theo 

2.3.1. Đánh giá các công trình đã nghiên cứu 

- Thứ nhất, vấn đề dân tộc luôn là vấn đề tất yếu cần phải xử lý tốt của mỗi quốc 

gia, vùng lãnh thổ (phương Tây, một số nước ở khu vực châu Á), chủ yếu là nghiên 

cứu lý thuyết đã và đang nhằm phục vụ cho chính sách phát triển nói chung và CSDT 

nói riêng. 
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- Thứ hai, ở Việt Nam, kể từ thời kỳ đổi mới đến nay, nghiên cứu các vấn đề 

CSDT của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với các DTTS tập trung nghiên cứu: quan 

điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; vấn đề nghèo đói, 

định canh định cư, xu hướng phát triển của cộng đồng các DTTS, tình hình KT - XH, 

hoạt động của các CTMTQG, chủ quyền dân tộc của Việt Nam, về lịch sử tộc người, 

lịch sử di dân của các DTTS. 

- Thứ ba, chủ yếu tập trung nghiên cứu về đời sống kinh tế; các đặc trưng văn 

hóa và xã hội của các DTTSRIN; những vấn đề đã và đang đặt ra trong đời sống của 

các DTTSRIN hiện nay. Việc nghiên cứu, đánh giá, nhận định về chính sách đối với 

các DTTSRIN chưa được triển khai một các toàn diện, hệ thống. Cụ thể: 

(1) Chính sách đối với các DTTSRIN chưa được đánh giá, phân tích một cách 

biệt lập mà thường được lồng ghép vào các CTMTQG. Phần lớn các công trình tập 

trung chính sách về phát triển kinh tế. Một số các nghiên cứu về đời sống xã hội, tiếp 

cận các dịch vụ xã hội, chính trị...chưa được tập trung nghiên cứu chuyên sâu. 

(2) Nội dung nghiên cứu, đánh giá về về chính sách đối với các DTTSRIN đã 

được tiến hành đối với một số đối tượng nghiên cứu cụ thể, trên phạm vi nghiên cứu 

cụ thể. Song, chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ về các chính sách đối với toàn 

bộ các DTTSRIN ở Việt Nam. 

(3) Việc đánh giá hiệu quả, tác động của những chính sách, đặc biệt là những 

chính sách về giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng 

DTTSRIN cũng như việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách này chưa được nghiên cứu, luận giải đầy đủ và 

hệ thống. 

2.3.2 Những nội dung tiếp tục nghiên cứu  

Từ phân tích và khái quát trên, đề tài xác định những khoảng trống cần tiếp tục 

nghiên cứu:  

+ Cơ sở lý luận và xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về nâng cao hiệu quả của 

chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN; 

+ Nghiên cứu kinh nghiệm chính sách của một số quốc gia về bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; 

+ Thực trạng đời sống KT - XH của các DTTSRIN ở nước ta hiện nay; 
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+ Hệ thống hóa chính sách và đánh giá kết quả của chính sách bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN ở nước ta từ năm 1990 đến nay. Trên cơ sở đó, nhận diện và phân 

tích những vấn đề cơ bản, cấp bách trong công tác bảo tồn, phát triển các DTTSRIN; 

+ Dự báo xu hướng những vấn đề cơ bản và cấp bách trong bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN trong thời gian tới. Đề xuất quan điểm, giải pháp, kiến nghị 

nhằm nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta, 

đến năm 2030 và xây dựng khung theo dõi, đánh giá bảo tồn, phát triển của các 

DTTSRIN ở Việt Nam. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở hệ thống hóa, đánh giá kết quả, hiệu quả và những bất cập của chính 

sách, bảo tồn và phát triển DTTSRIN ở nước ta từ năm 1990 đến nay; làm rõ thực 

trạng đời sống KT – XH, văn hóa của các DTTSRIN hiện nay, đề tài sẽ nhận diện 

những vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển các DTTSRIN; dự báo xu 

hướng biến đổi các vấn đề trong cộng đồng các DTTSRIN ở nước ta trong thời gian 

tới; chỉ ra những khoảng trống trong hệ thống chính sách và đề xuất quan điểm, giải 

pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN ở nước ta đến năm 2030.   

3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về nâng 

cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN. 

- Bài học kinh nghiệm chính sách của một số quốc gia về bảo tồn và phát triển 

các DTTSRIN. 

- Phân tích thực trạng đời sống KT - XH  của các DTTSRIN ở nước ta hiện nay. 

- Hệ thống hóa chính sách và đánh giá kết quả và những tồn tại bất cập của chính 

sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta từ năm 1990 đến nay. 

- Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng và 

trong công tác bảo tồn, phát triển các DTTSRIN. 

- Dự báo xu hướng những vấn đề cơ bản và cấp bách trong bảo tồn và phát triển 

các DTTSRIN trong thời gian tới. 

- Đề xuất quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách 

bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta, đến năm 2030. 
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- Xây dựng khung theo dõi, đánh giá bảo tồn, phát triển của các DTTSRIN ở 

Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

4.1.  Đối tượng nghiên cứu  

+ Thực trạng đời sống KT – XH, văn hóa của các DTTSRIN ở nước ta hiện nay 

+ Hệ thống chính sách và kết quả, những bất cập trong chính sách bảo tồn và 

phát triển DTTSRIN của nước ta. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Phạm vi nội dung: Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài làm rõ các nội dung 

cơ bản sau:  

(1)  Cơ sở lý luận và xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về nâng cao hiệu quả của 

chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN. 

(2) Nghiên cứu kinh nghiệm chính sách của một số quốc gia về bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

(3)Thực trạng đời sống KT - XH  của các DTTSRIN ở nước ta hiện nay. 

(4) Hệ thống hóa chính sách và đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách bảo 

tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta từ năm 1990 đến nay. 

 (5) Nhận diện và phân tích những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng và 

trong công tác bảo tồn, phát triển các DTTSRIN. 

(6) Dự báo xu hướng những vấn đề cơ bản và cấp bách trong bảo tồn và phát 

triển các DTTS rất ít người trong thời gian tới. 

(7) Đề xuất quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách 

bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta, đến năm 2030. 

(8) Xây dựng khung theo dõi, đánh giá bảo tồn, phát triển của các DTTSRIN ở 

Việt Nam. 

-  Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu địa bàn các địa phương có 

đồng bào DTTSRIN tập trung sinh sống. Cụ thể tại 48 xã, 37 huyện thuộc 13 tỉnh: Hà 

Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên (khu vực Đông Bắc), Yên Bái, Lào Cai, 

Sơn La, Lai Châu, Điện Biên (khu vực Tây Bắc), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon 

Tum (khu vực miền Trung – Tây Nguyên). 

-  Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu về thực trạng đời sống KT - XH  của 

đồng bào DTTSRIN trong khoảng 5 năm trở lại đây. Đồng thời nghiên cứu chính sách 
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và quá trình thực thi chính sách bảo tồn và phát triển DTTSRIN từ năm 1990. Trong 

đó, tập trung phân tích kết quả, những bất cập tồn tại trong chính sách bảo tồn và phát 

triển DTTSRIN của nước ta trong vòng 10 năm trở lại đây.  

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

- Đề tài lựa chọn cách tiếp cận hệ thống, tiếp cận lôgic và tiếp cận lịch sử: ba 

cách tiếp cận chung nhất này nhằm đảm bảo tính toàn diện của thông tin về đối tượng 

nghiên cứu. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng cách tiếp cận liên ngành, tiếp cận dân tộc 

học, tiếp cận xã hội học, tiếp cận vùng và tiếp cận từ góc độ phát triển bền vững 

5.2. Phương pháp nghiên cứu  

- Các phương pháp nghiên cứu chung trong đề tài: 

(1) Phương pháp phân tích và tổng hợp: được sử dụng với mục đích thu thập, 

phân tích và khai thác thông tin từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài. 

(2) Phương pháp nghiên cứu định lượng (Điều tra bằng bảng hỏi): Chọn mẫu 

khảo sát; Thiết kế bảng hỏi; Xử lý kết quả điều tra bằng phần mềm thống kê SPSS. 

(3) Phương pháp nghiên cứu định tính 

(4)  Phân tích tài liệu thứ cấp: Đề tài sử dụng các công trình nghiên cứu về dân 

tộc học, văn hóa học, chính sách và hoạch định chính sách,…nhằm thu thập thông tin 

tư liệu, dữ liệu phản ánh đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của cộng đồng 

DTTS nói chung và DTTSRIN nói riêng, vị trí vai trò của cộng đồng DTTSRIN trong 

sự phát triển bền vững chung của quốc gia, mối quan hệ giữa cộng đồng DTTSRIN 

với quốc gia dân tộc.  

(5) Phân tích nội dung văn bản: tiến hành thu thập và phân tích, đánh giá hệ 

thống chính sách chung đối với DTTS và chính sách riêng DTTSRIN từ năm 1990 

đến nay. Nhằm lượng giá những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực thi của các 

chính sách bảo tồn và phát triển đối với cộng đồng DTTS nói chung và DTTSRIN  

nói riêng.  

Ngoài ra còn sử dụng một số phương pháp như phương pháp chuyên gia, phương 

pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân nông thôn, phương pháp xử lý 

thông tin,  phỏng vấn sâu (in-depth interview) và thảo luận nhóm... 

6. Khung phân tích của đề tài nghiên cứu 
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7. Đóng góp mới của đề tài 

Thứ nhất, hệ thống hóa và xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về nâng cao hiệu 

quả của chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN. 

Thứ hai, dựa trên những kinh nghiệm chính sách của một số quốc gia trong vấn 

đề bảo tồn và phát triển các DTTSRIN; dựa vào hệ thống hóa chính sách và việc đánh 

giá hiệu quả, tác động của chính sách bảo tồn, phát triển các DTTSRIN ở nước ta từ 

năm 1990 đến nay, đặc biệt qua phân tích thực trạng đời sống KT - XH của DTTSRIN, 

đề tài đã nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách, chỉ ra những khoảng trống chính 

sách trong công tác bảo tồn, phát triển các DTTSRIN. 

Thứ ba, dự báo xu hướng những vấn đề cơ bản và cấp bách trong bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN trong thời gian tới. 

Thứ tư, đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta, đến năm 2030. 

Thứ năm, xây dựng khung theo dõi, và bộ chỉ số làm cơ sở cho việc thu thập các số 

liệu thống kê trong công tác đánh giá bảo tồn, phát triển của các DTTSRIN ở Việt Nam. 

Trong chừng mực nhất định, hi vọng đề tài sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu để tiếp tục mở 

rộng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề dân tộc và CSDT ở Việt 

Nam; cung cấp luận cứ và kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, UBDT, 

Bộ, ngành hữu quan và địa phương có liên quan về những vấn đề cơ bản trong hoạch định 

đường lối, chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở Việt Nam đến năm 2030. 

7. Nội dung nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chính của báo cáo tổng hợp đề tài gồm 8 

chương:  

Chương 1:  Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách bảo tồn, phát triển các DTTSRIN 

Chương 2: Thực trạng đời sống KT - XH , văn hóa của các DTTSRIN ở nước ta 

hiện nay 

Chương 3: Đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của hệ thống chính sách bảo tồn 

và phát triển DTTSRIN ở nước ta  

Chương 4: Đề xuất quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta, đến năm 2030. 
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Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH 

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DTTS  RẤT ÍT NGƯỜI 

 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, tầm quan trọng, nội dung chính sách bảo tồn và 

phát triển các DTTSRIN 

1.1.1. Dân tộc thiểu số rất ít người  

Theo phần giải thích từ ngữ của Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 

14/01/2011, DTTSRIN là DTTS có số dân dưới 10.000 người1.  

1.1.2. Khái niệm chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN  

Đối với đề tài này, nhóm tác giả tiếp cận khái niệm CSDT là toàn bộ những chủ 

trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước tác động vào tất cả các lĩnh vực đời sống 

của các DTTS, các vùng dân tộc và có thể đối với từng dân tộc riêng biệt, nhằm thay 

đổi tình trạng lạc hậu, biệt lập, phân biệt, bất bình đẳng giữa các dân tộc, thực hiện 

sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và tương trợ giúp đỡ nhau giữa các dân tộc để cùng 

phát triển2.  

1.1.3. Tầm quan trọng của chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN 

Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN là đóng vai trò rất quan trọng trong hệ 

thống an sinh xã hội nói chung và DTTSRIN nói riêng. Cụ thể: 

- Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN đảm bảo mặt bằng phát triển 

chung cho các DTTSRIN. 

- Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, nâng cao chất lượng giống nòi, hỗ 

trợ, thúc đẩy cộng đồng DTTSRIN từng bước phát triển. 

- Góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị quốc gia 

1.1.4. Nội dung chính sách bảo tồn và phát triển đối với DTTSRIN  

Căn cứ vào nội dung, theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc, 

CSDT nói chung và chính sách đối với DTTSRIN tập trung vào các 13 lĩnh vực sau: 

1)  Chính sách đầu tư và sử dụng nguồn lực 

2) Chính sách đầu tư phát triển bền vững 

3) Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 

                                                           
1Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 14/01/2011, Điều 4, mục 5. 
2 UBDT, Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu sổ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp phòng và tương 
đương (ban hành kèm theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ) 



 13 

4) Chính sách cán bộ người DTTS  

5) Chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS  

6) Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa 

7) Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng DTTS  

8) Chính sách phát triển du lịch vùng DTTS  

9) Chính sách y tế, dân số 

10) Chính sách thông tin - truyền thông 

11) Chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

12) Chính sách bảo vệ môi trường, sinh thái 

13) Chính sách quốc phòng, an ninh 

1.1.5. Khái niệm vấn đề cơ bản, vấn đề cấp bách 

* Vấn đề cơ bản, cấp bách 

- Vấn đề cơ bản: trong nghiên cứu này chúng tôi tìm hiểu các vấn đề cơ bản 

được xác định rõ trong Nghị quyết Trung ương 7 Khoá IX của Đảng, đó là các vấn đề 

liên quan đến đời sống kinh tế- văn hoá- chính trị - xã hội của nhóm DTTSRIN gồm: 

vấn đề đói nghèo, chất lượng dân số, tiếp biến – đứt đoạn văn hoá, an ninh tộc người, 

môi trường sinh thái và biến đổi khí hậu. 

- Vấn đề cấp bách: Trong nghiên cứu này chúng tôi tập trung xác định thực trạng 

đời sống kinh tế - văn hoá – xã hội của đồng bào DTTSRIN thông qua các chỉ báo là 

các vấn đề được xác định là cơ bản, cấp bách ở trên. Từ đó đề xuất các nhóm giải pháp 

nhằm giải quyết các vấn đề theo quan điểm phát triển bền vững, tôn trọng đa dạng văn 

hoá tộc người, phát huy sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng và thực 

thi chính sách dân tộc.  

1.2. Một số lý thuyết liên quan đến chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN 

1.2.1. Phát triển bền vững 

Mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế ở các DTTSRIN là cần đạt được sự tăng 

trưởng ổn định với cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo tương ứng giữa đầu vào sản xuất và 

đầu ra của nguyên liệu nhằm tạo nên sự chủ động trong định hướng phát triển kinh tế 

cho đồng bào, góp phần nâng cao đời sống, tránh được những sự suy thoái, nợ nần cho 

các thế hệ sau. 
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Mục tiêu phát triển bền vững về xã hội đối với các DTTSRIN là nhằm nâng cao 

hiểu biết, nhận thức, chất lượng con người, chất lượng nguồn lao động, kiểm soát các 

tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy tính đa dạng văn hóa trong định hướng xây dựng nền 

văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường đối với các DTTSRIN là cần phải 

khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường đất, nước, rừng… để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khai thác tài nguyên 

và môi trường của các thế hệ sau này.  

1.2.2. Sinh kế tộc người 

Trên cơ sở lý thuyết về sinh kế của các học giả đi trước, chúng tôi sử dụng khái 

niệm sinh kế trong nghiên cứu này với ý nghĩa: Sinh kế tộc người là các hoạt động sản 

xuất trong lao động để đáp ứng nhu cầu sinh tồn và phát triển của con người, bao gồm 

cả sinh kế trong truyền thống và sinh kế mới hiện nay.  

1.2.3. Sinh kế bền vững và khung sinh kế bền vững  

Muốn phát triển sinh kế cho người nghèo và vận dụng cho các DTTSRIN ở Việt 

Nam cần phải kết hợp đầy đủ các yếu tố đó trong chiến lược phát triển sinh kế gắn với 

mục tiêu bảo tồn và phát triển các DTTSRIN. Trong đó có thể tập trung vào các loại 

tài sản nhằm giảm nghèo và đảm bảo sinh kế cho DTTSRIN: Vốn con người, vốn tự 

nhiên; vốn xã hội, vốn tài chính, vốn vật chất. 

1.2.4. Biến đổi văn hóa 

Ttrong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng lý thuyết biến đổi văn hóa để nhận 

diện những xu hướng biến đổi, đánh giá hiệu quả, tác động của quản lý Nhà nước về 

văn hóa nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát huy các 

DTTSRIN. 

1.2.5. Tôn trọng đa dạng văn hóa 

Văn hóa và đa dạng văn hóa là điều kiện cần thiết cho phát triển, không chỉ tăng 

trưởng kinh tế, mà còn làm phong phú hơn cuộc sống trí tuệ, tình cảm, đạo đức và tinh 

thần. Thực tiễn thực hiện CSDT ở Việt Nam nói chung và đối với DTTSRIN nói riêng, 

có thể nhận thấy sự vênh lệch, thiếu đồng bộ giữa các chính sách KT – XH và chính sách 

văn hóa dẫn đến hệ quả hệ thống chính sách không đạt được hiệu quả như mong đợi. Tâm 

lý tự định kiến, không có tiếng nói và sự tham gia của chính cộng đồng DTTSRIN thực sự 

là một thiếu hụt lớn trong việc xây dựng và hoạch định CSDT ở Việt Nam.  
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1.3. Chính sách bảo tồn, phát triển DTTSRIN của một số nước và bài học kinh 

nghiệm đối với Việt Nam  

1.3.1. Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTS ít người của Trung Quốc  

Với khoảng 22 dân tộc có dân số từ 100.000 người trở xuống, cư trú tại 2119 

thôn hành chính trong 2 châu tự trị, 16 huyện tự trị, 71 xã tự trị3. Các đặc trưng dân tộc 

được nhận diện như sau: 

- Về địa bàn cư trú: Các DTTS ít người của Trung Quốc chủ yếu cư trú tập 

trung ở vùng cao nguyên xa xôi và khu vực miền núi có trình độ phát triển kinh tế lạc 

hậu và thuộc thành phần nghèo khó nhất, cần sự trợ giúp đỡ nhiều nhất của Nhà nước 

và xã hội. 

- Về văn hóa: Hầu hết các DTTS ít người ở Trung Quốc có bản sắc văn hóa riêng 

với ngôn ngữ, trang phục và sinh kế rất khác nhau.  

- Về chính sách bảo tồn và phát triển các DTTS ít người: Nhà nước ưu tiên phát 

triển các DTTS thuộc nhóm này. Nhà nước xây dựng và thực hiện các chính sách này 

dưới dạng chính sách hỗ trợ đặc thù, dành riêng cho các DTTS ít người. Nội dung căn 

bản của các chính sách này thể hiện ở một số phương diện chung như sau: 

+ Đoàn kết và bình đẳng cho các DTTS ít người; 

+ Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với vùng DTTS nói 

chung và các DTTS ít người nói riêng;  

+ Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành kinh tế ưu thế; 

+ Xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển các DTTS ít người; 

+ Thực hiện chính sách tự trị vùng DTTS; 

+ Thực hiện chính sách phát triển KT - XH  đối với các DTTS ít người; 

- Về kinh tế, để thúc đẩy phát triển kinh tế ở các khu tự trị dân tộc. 

- Về xã hội, một trong những đặc điểm khác biệt của chính sách xã hội đối với 

người DTTS là sự ưu tiên của Chính phủ đối với chính sách kiểm soát sinh đẻ.  

- Về giáo dục, Chính phủ Trung Quốc trao quyền cho các khu tự trị trong việc 

phát triển giáo dục của dân tộc mình.  

- Về văn hóa - tôn giáo: Tôn trọng phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo của DTTS;  

Đánh giá: Mặc dù Đảng và Nhà nước Trung Quốc cũng rất nỗ lực vì một quốc 

gia thống nhất đa dân tộc, nhưng trên thực tế vẫn còn sự phát triển không đồng đều 

                                                           
3Theo Chu Ngọc Phúc, Ngũ Thục Hoa, Chính sách hỗ trợ phát triển các DTTSRIN có dân số ít của Trung QUốc 
và nghiên cứu thực tiễn, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc Quý Châu, kỳ 3, năm 2011 
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giữa dân tộc Hán và các DTTS; trong nội bộ các DTTS; giữa dân tộc có dân số lớn và 

dân tộc có dân số nhỏ, nổi bật là: 

+ Sự bất mãn ngày càng tăng trong cộng đồng DTTS 

+ Quyền lợi của DTTS không được đảm bảo đầy đủ trong thực tế 

+ Thất bại của chính sách ưu tiên phát triển DTTS 

1.3.2. Chính sách bảo tồn, phát triển các DTTS ít người của Malaysia  

- Một số chính sách bảo tồn, phát triển các DTTS của Malaysia:  

+ Chính sách đảm bảo nền hòa bình giữa các DTTS. 

+ Chính sách phát triển kinh tế mới (NEP) nhằm hướng đến sự thịnh vượng chung. 

+ Chính sách cải cách và hỗ trợ về giáo dục, xóa nạn đói và mù chữ cho các 

DTTS (đối tượng chính là người Chitty và người Orang Asli). 

+ Chính sách cân bằng dân tộc trong giáo dục đại học và cao đẳng, quy định chỉ 

tiêu cho từng nhóm cộng đồng.  

+ Chính sách xác lập quyền của người DTTS: Về ngôn ngữ; Quyền về đất đai cho 

người dân bản địa 

1.3.3. Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam trong bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN 

Từ những đặc điểm phát triển của Việt Nam nói chung và đặc điểm, trình độ phát 

triển của các DTTSRIN, trên cơ sở kinh nghiệm bảo tồn và phát triển các DTTSRIN 

của Trung Quốc và Malaysia, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng, thực 

hiện chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN trong giai đoạn tiếp theo như sau:  

Thứ nhất, xác định đúng vị trí, vai trò của người DTTSRIN trong cộng đồng 

DTTS Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo tồn và phát triển 

Thứ hai, đặt người DTTSRIN vào trung tâm của chính sách bảo tồn, phát triển 

Thứ ba, tôn trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người DTTSRIN là 

tiền đề cho sự ổn định và phát triển bền vững  

Thứ tư, hỗ trợ sinh kế và các dịch vụ xã hội cơ bản là biện pháp cơ bản để bảo 

tồn, phát triển bền vững 

Thứ năm, luật hóa chính sách bảo tồn, phát triển là thể hiện sự cam kết chính trị 

của Nhà nước đối với quyền của các DTTSRIN 

Thứ sáu, thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển cân bằng 
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1.4. Đặc điểm địa bàn cư trú và đặc trưng văn hóa tộc người của các DTTSRIN 

1.4.1. Các DTTSRIN vùng Đông Bắc 

1.4.1.1. Đặc điểm địa bàn cư trú của các DTTSRIN vùng Đông Bắc 

Đông Bắc là vùng có địa hình đa dạng, chủ yếu là núi đồi và cao nguyên. Địa 

hình khiến cho cuộc sống của cư dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn bởi việc đi lại, giao 

thương, trao đổi không dễ dàng; nguồn tài nguyên núi rừng khá phong phú và đa dạng. 

Đây là vùng cộng cư của các dân tộc Lô Lô, Bố Y, Pà Thẻn, Pu Péo, Cơ Lao.  

Phía Đông thấp hơn có nhiều dãy núi hình vòng cung quay lưng về hướng Đông 

lần lượt từ Đông sang Tây. So với địa hình phía Tây thì khu vực phía Đông có địa hình 

bằng phẳng hơn, do đó, điều kiện sống, sinh hoạt của cư dân cũng thuận lợi hơn. 

1.4.1.2. Đặc trưng văn hóa tộc người các DTTSRIN vùng Đông Bắc 

(1) Dân tộc Ngái: có khả năng làm kinh tế giỏi, tự chủ cao, tín ngưỡng đa thần, 

kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian phong phú với loại hình nghệ thuật như dân ca, 

dân vũ và đặc biệt là loại văn học truyền miệng. Nhưng đến nay, nhiều giá trị văn hóa 

của dân tộc Ngái đang ngày càng vơi dần và có nguy cơ tiêu biến.  

(2) Dân tộc Bố Y: chủ yếu phải dựa vào canh tác nương rẫy, hoạt động chăn 

nuôi được coi là phụ trợ và theo hình thức tự nhiên. Trải qua nhiều lần thiên di, tiếp 

xúc, giao lưu với các dân tộc cùng nơi cư trú nên nhiều yếu tố văn hóa truyền thống 

của người Bố Y đã biến đổi, dẫn đến thất thoát, phai nhạt dần nhiều giá trị văn hóa 

truyền thống của người Bố Y. 

(3) Dân tộc Cơ Lao: chủ yếu làm nương xếp đá, thổ canh hốc đá, sống bằng 

nghề làm ruộng nước, ruộng bậc thang. Chăn nuôi, nghề thủ công và khai thác rừng là 

hoạt động bổ trợ. 

(4) Dân tộc Pu Péo: cư trú ở vùng cao nguyên núi đá, có độ dốc lớn, thiếu nước, 

thời tiết khí hậu khắc nghiệt nên họ chủ yếu canh tác ruộng bậc thang, khai thác rừng 

là sinh kế chủ yếu. Văn hóa dân gian của người Pu Péo khá phát triển. 

(5) Dân tộc Lô Lô: sản xuất nông nghiệp ruộng bậc thang, sống cộng cư cùng 

các dân tộc khác, do đó văn hóa của người Lô Lô ít nhiều chịu ảnh hưởng của những 

dân tộc đó. 

(6) Dân tộc Pà Thẻn: người Pà Thẻn canh tác chủ yếu trên đất dốc thô sơ, kết 

hợp trồng cây quanh nhà, có trồng lúa nước, chăn nuôi, nghề thủ công như dệt, đan lát 

và hoạt động trao đổi, buôn bán. 
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1.4.2. Các DTTSRIN vùng Tây Bắc 

1.4.2.1. Đặc điểm địa bàn cư trú của các DTTSRIN vùng Tây Bắc 

Tây Bắc Việt Nam là nơi cư trú của hơn 30 dân tộc gồm: La Hủ, Si La, Cống, 

Mảng, Lự, Phù Lá, La Ha. Địa bàn cư trú của các DTTSRIN vùng Tây Bắc không 

“đồng nhất”, từ đó quy định lối sống và đời sống khác nhau của các dân tộc.  

1.4.2.2. Đặc trưng văn hóa tộc người các DTTSRIN vùng Tây Bắc 

(7) Dân tộc La Ha: chủ yếu chọn lối canh tác nương rẫy và kết hợp trồng lúa 

nước, làm vườn. Hái lượm, săn bắt và đánh bắt cá giữ vai trò quan trọng trong đời 

sống. Người La Ha cũng chăn nuôi trâu, bò làm sức kéo, ngoài ra còn nuôi dê, lợn, gà. 

Họ trồng bông, kéo sợi đem trao đổi, mua đồ mặc của đồng bào Thái.  

 (8) Dân tộc Si La: chuyên làm nương du canh, nay sống chủ yếu bằng nghề 

trồng lúa, ngô trên ruộng nương. So với một số dân tộc cộng cư, đồng bào Si La chưa 

tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Sản lượng lương thực chưa đủ tự 

cấp. Si La là dân tộc có văn hóa truyền thống với nhiều nét độc đáo. Dân tộc Si La có 

nhiều phong tục, tín ngưỡng độc đáo. Kho tàng văn học dân gian của người Si La rất 

đáng trân trọng với nhiều thể loại khác nhau. Việc bảo vệ văn hóa truyền thống là mối 

quan tâm của nhiều người Si La ngày nay.  

(9) Dân tộc La Hủ: nổi tiếng về nghề đan lát (mâm cơm, ghế mây), rèn. Săn bắt, 

đánh cá, hái lượm có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế. 

(10) Dân tộc Phù Lá: sinh sống ở những dãy núi cao, rừng rậm, địa hình chia 

cắt, độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn. Nhìn chung, đây là cộng đồng sống 

tương đối khép kín, mang tính tự cung tự cấp. Trong cộng đồng của đồng bào Phù 

Lá/Xa Phó hiện vẫn còn tồn tại một số nghi lễ nông nghiệp, có đời sống tâm linh 

phong phú. Tuy nhiên, một số lễ hội truyền thống ngày càng bị thu hẹp về quy mô và 

dần dà đang bị mai một.  

 (11) Dân tộc Lự: sống rải rác, xen kẽ với người Thái, người Khơ Mú, người Dao, 

người Mông nhưng về cơ bản văn hóa của họ vẫn giữ được văn hóa cư dân Tày – Thái. 

(12) Dân tộc Cống: ở khá tập trung trong các làng bản có quy mô vừa và lớn. 

Tính cộng đồng làng bản cao. Do không gian cư trú lâu năm bên cạnh người Thái và 

người Lào nên trang phục và việc ăn mặc của người Cống đã chịu ảnh hưởng từ các 

tộc người này.  

 (12) Dân tộc Mảng: sống bằng nông nghiệp nương rẫy theo lối sống du canh du 

cư. Tỉ lệ hôn nhân cận huyết cao trong đồng bào dân tộc Mảng còn cao. 
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1.4.3. Các DTTSRIN vùng Trường Sơn - Tây Nguyên  

1.4.3.1. Đặc điểm địa bàn cư trú của các DTTSRIN vùng Trường Sơn - Tây Nguyên 

Đây là nơi có 4 tộc người thuộc nhóm các DTTSRIN sinh sống đó là người Ơ 

Đu, người Chứt, người Brâu và người Rơ Măm. 

1.4.3.2. Đặc trưng văn hóa tộc người các DTTSRIN vùng Trường Sơn – Tây Nguyên 

(14) Dân tộc Ơ Đu: có số dân ít, cư trú chủ yếu ở những miền hẻo lánh, nơi đầu 

khe, ngọn suối sống đan xen, chịu sự ảnh hưởng khá rõ của dân tộc Thái, Khơ Mú, có 

một số nghề thủ công phổ biến như trồng bông dệt vải, đan lát chỉ nhằm tự cung tự 

cấp, phục vụ gia đình. Do lịch sử di trú nên ngày nay nhiều đặc điểm văn hóa truyền 

thống của người Ơ Đu đã không còn tồn tại.  

(15) Dân tộc Chứt: Năm 2019, dân tộc này có số dân là 7.513 người, sinh sống 

tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Hoạt động kinh tế chính của dân tộc Chứt là nông 

nghiệp canh tác nương rẫy, hết hợp với khai thác tự nhiên (săn bắt, hái lượm). Sinh kế 

quan trọng bậc nhất với dân tộc Chứt chính là săn bắt hái lượm.  

(16) Dân tộc Rơ Măm: Trồng trọt trên nương rẫy là sinh kế chính của người Rơ 

Măm. Ngoài ra có: chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt thủy sản, trồng bông dệt vải, 

đan lát, làm rèn, làm mộc. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng nhằm mục đích tự cung 

tự cấp cho nhu cầu cuộc sống, chứ ít giao dịch buôn bán. 

(17) Dân tộc Brâu: hoạt động kinh tế chính của người Brâu là nương rẫy, săn 

bắt, hái lượm, chăn nuôi, đan lát, nghề dệt, chủ yếu chỉ dành để phục vụ nhu cầu của 

cá nhân và gia đình, ít có sản phẩm để trao đổi.  

*  Đặc điểm chung của các DTTSRIN ở Việt Nam 

 - Đặc điểm nổi trội nhất chính là sự xen kẽ - cài răng lược trong sự phân bố dân 

tộc của các DTTSRIN trong bối cảnh chung là vùng miền - khu vực  

- Đặc điểm thứ hai chính là không gian cư trú của các DTTSRIN phần đều gắn 

với vĩ độ cao, và ở những nôi xa xôi hẻo lánh, điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn 

- Đặc điểm thứ ba của nhóm các DTTSRIN chính là sự nhạy cảm dưới góc độ 

văn hóa và biến đổi tộc người 

- Đặc điểm thứ tư, chính là việc, tuy ở Việt Nam, họ được coi là những cộng 

đồng DTTSRIN (có quy mô dân số dưới 10.000 người), nhưng những người đồng tộc 

của họ ở các quốc gia lân cận lại khá đông 
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Tiểu kết chương 1:  

Bảo tồn và phát triển DTTSRIN luôn được xác định là vấn đề cấp thiết trong chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhằm xây dựng căn cứ lý luận khoa học để 

giải quyết những vấn đề đặt ra trong đề tài, chương 1, nhóm nghiên cứu đã kế thừa 

quan điểm của các nhà khoa học, xác định một số khái niệm cơ bản như “DTTSRIN”, 

“vấn đề cơ bản, cấp bách”; tiếp cận vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khoa học 

như khoa học về chính sách, chính sách DTTSRIN, quan điểm bảo tồn và phát triển, lý 

thuyết sinh kế tộc người, sinh kế bền vững, tôn trọng đa dạng văn hóa, tiếp biến văn 

hóa. Đồng thời, trên cơ sở phân tích đánh giá thực tiễn hai quốc gia ít nhiều có những 

nét tương đồng với Việt Nam là Trung Quốc và Malaysia, bước đầu rút ra 6 bài học 

kinh nghiệm trong vấn đề bảo tồn, phát triển DTTSRIN: xác định đúng vị trí, vai trò 

của người DTTSRIN trong cộng đồng DTTS Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo 

tồn và phát triển; đặt người DTTSRIN vào trung tâm của chính sách bảo tồn, phát 

triển; tôn trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người DTTSRIN là tiền đề 

cho sự ổn định và phát triển bền vững; hỗ trợ sinh kế và các dịch vụ xã hội cơ bản là 

biện pháp cơ bản để bảo tồn, phát triển bền vững; luật hóa chính sách bảo tồn, phát 

triển là thể hiện sự cam kết chính trị của Nhà nước đối với quyền của các DTTSRIN; 

thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển cân bằng.  

Bên cạnh đó, qua những phân tích về địa bàn cư trú, đặc trưng văn hóa tộc người 

của nhóm DTTSRIN, có thể khái lược những đặc điểm mang tính chất đặc thù về cộng 

đồng các DTTSRIN: Phần lớn các cộng đồng dân tộc này đều nằm ở vĩ độ cao, giữ vị 

trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Họ có quan hệ tộc người và lịch sử di cư tương 

đối phức tạp. Hầu hết các DTTSRIN đều có đời sống đói nghèo, hoạt động kinh tế, hạ 

tầng cơ sở còn kém phát triển so với các dân tộc khác cộng cư trên địa bàn sinh tụ (trừ 

dân tộc Ngái). Một số yếu tố văn hóa đang dần bị mai một trong đời sống của hầu hết 

các DTTSRIN. Đặc biệt, những tộc người dưới 1.000 dân hiện đang đối mặt trước sự 

biến đổi, chịu ảnh hưởng, chi phối về văn hóa từ các dân tộc có quy mô lớn trên địa 

bàn sinh sống, thậm chí đang có nguy cơ tiêu biến. Nét đặc thù trên sẽ là tiền đề, cơ sở 

thực tiễn để biện giải những tồn tại thực trạng đời sống KT – XH và văn hóa của các 

DTTSRIN, nhận diện vấn đề cơ bản, cấp bách và khoảng trống trong chính sách dành 

cho DTTSRIN, để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

của chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta hiện nay. 
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Chương 2.  THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA 

CÁC DTTSRIN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

 

2.1. Thực trạng đời sống kinh tế của các DTTSRIN ở Việt Nam hiện nay  

2.1.1. Hoạt động kinh tế 

2.1.1.1. Hoạt động nông nghiệp 

a. Hoạt động trồng trọt 

Từ thực tiễn nghiên cứu cho thấy, sản xuất nông nghiệp vẫn là sinh kế cơ bản 

trong cộng đồng người DTTSRIN hiện nay. Hoạt động sinh kế này mang đặc trưng 

của một nền kinh tế tự cung tự cấp tại chỗ, gắn với tập quán sản xuất cũng như tri thức 

bản địa của người dân.  

b. Hoạt động chăn nuôi 

Cũng như hoạt động trồng trọt, đây là hoạt động sinh kế chính của DTTSRIN gắn 

với hoạt động chăn nuôi cũng được Nhà nước hỗ trợ con giống theo chính sách phát 

triển kinh tế. Nhìn chung, hoạt động hoạt động chăn nuôi của DTTSRIN chưa mang 

lại hiệu quả và tính bền vững. 

2.1.1.2. Hoạt động khai thác các nguồn lợi tự nhiên  

Trên thực tế diện tích đất rừng lớn nhưng chủ yếu là đất khoanh nuôi bảo vệ, 

trong khi người dân lại đang thiếu đất để sản xuất. Tỷ lệ diện tích giao đất cho hộ gia 

đình hiện nay còn ít và chưa phát huy được sự tham gia của DTTSRIN trong việc kết 

hợp giữa bảo vệ và khai thác rừng nhằm giảm nghèo và phát triển bền vững. Việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chậm, thậm chí cứng nhắc. Do đó, hiện tồn tại 

một nghịch lý là mặc dù DTTSRIN chủ yếu sống tại các tỉnh miền núi và gắn với 

rừng, khai thác các nguồn lợi từ rừng nhưng phần lớn người dân hiện nay vẫn chưa 

sống được bằng nghề rừng, chưa khai thác được chuỗi giá trị kinh tế từ rừng.  

2.1.1.3. Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp 

a. Về nghề thủ công truyền thống 

Trên thực tế, các ngành nghề thủ công truyền thống của người DTTSRIN khá đa 

dạng, độc đáo. Tuy nhiên, các nghề thủ công truyền thống chủ yếu được làm bởi 

những người cao tuổi. Lao động trẻ tuổi hầu như không quan tâm nhiều đến vấn đề 

này, do năng suất lao động đều thấp. Thu nhập từ nghề truyền thống còn thấp nên chưa 

khuyến khích được người dân tham gia. 
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b. Về du lịch 

Trong những năm gần đây, du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng là định hướng 

của địa phương, Chính phủ trong hoạt động kinh tế của hộ gia đình DTTSRIN. Sở hữu 

tiềm năng du lịch sinh thái, nhân văn độc đáo là thế mạnh của đồng bào DTTSRIN. 

Tuy nhiên, nguồn thu nhập từ du lịch không ổn định, đồng đều giữa các hộ kinh 

doanh, các địa phương... bởi còn phụ thuộc vào lượng khách, ý thức phục vụ, cơ sở vất 

chất, PR... của các hộ gia đình làm du lịch.  

c. Về lao động tự do, làm thuê 

Trước nhu cầu về thu nhập, trước sự mở cửa của thị trường lao động trong và 

ngoài nước (chính thống và phi chính thống), một “sinh kế mới” khá phát triển trong 

cộng đồng DTTSRIN, đặc biệt là những người trẻ tuổi, trong độ tuổi lao động. Họ rời 

bỏ thôn bản tìm việc ở các thành phố, khu công nghiệp hoặc nước bạn (chủ yếu là 

Trung Quốc, Lào). 

2.1.2. Cơ cấu lao động, việc làm 

Cơ cấu việc làm của các DTTSRIN tại các địa phương đã cho thấy hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là chủ yếu. Lực lượng lao động tuy dồi dào, nhưng tỷ lệ 

người lao động không có trình độ chuyên môn lại cao. Hoạt động sản xuất chủ yếu dựa 

vào kinh nghiệm, mang tính tự phát, ý thức lao động còn rất hạn chế. Mạng lưới cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp ở vùng DTTSRIN còn mỏng, nhiều khi mang tính hình thức 

chưa phù hợp với tập quán sản xuất, văn hóa nên chưa thu hút được sự tham gia của 

người dân. 

2.1.3. Thu nhập  

Nguồn thu nhập chính của người DTTSRIN trong cả nước chủ yếu là từ hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thu nhập 

bình quân đầu người thuộc nhóm thấp nhất và cách xa so với thu nhập bình quân đầu 

người trên cả nước, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở mức rất cao khoảng 90% ở hầu hết các 

DTTSRIN đã qua khảo sát. Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình là từ hoạt động 

nông nghiệp như trồng trọt chiếm 96%, chăn nuôi gia súc, gia cầm 82%, lâm nghiệp 

(74%). Nguồn thu nhập chưa cao và thiếu tính ổn định.  

2.1.4. Cơ sở hạ tầng 

2.1.4.1. Cơ sở hạ tầng giao thông 

Mặc dù, những chính sách đầu tư của Nhà nước nhằm xây dựng đường giao thông, 
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cầu, cống, mở mới, nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường từ trung tâm xã đến các 

thôn, bản, theo tiêu chí nông thông mới đã được triển khai tương đối đồng bộ. Nhưng 

trong thực tế hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bào DTTSRIN khu vực Tây 

Bắc, Đông Bắc vẫn còn nhiều tồn tại, chưa khắc phục.  

Bên cạnh điều kiện về đường giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách từ nhà 

đến chợ của đồng bào DTTSRIN cũng “góp phần” hạn chế mức độ thương mại hóa 

các sản phẩm nông, lâm sản. Khoảng cách trung bình từ nhà đến chợ của các 

DTTSRIN là 16 km.  

2.1.4.2. Điện sinh hoạt  

Về cơ bản các hộ gia đình DTTSRIN hiện nay đã được sử dụng điện lưới thắp 

sáng. Tuy nhiên, tình trạng thiếu điện lưới trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 

người DTTSRIN còn khá phổ biến, làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp cận 

thông tin, phát triển đời sống KT - XH của DTTSRIN.  

Kết quả khảo sát cho thấy, đối với các hộ tái định cư đến nơi ở mới được Nhà 

nước đầu tư xây dựng các công trình thủy điện thì tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới là cao 

như dân tộc Ơ Đu, Si La, La Ha. Tỷ lệ sử dụng điện lưới thấp như dân tộc Mảng, Cơ 

Lao, La Hủ, Lô Lô đều những cộng đồng cư trú ở những vùng rẻo cao, đường đi lại 

hiểm trở, khó khăn.  

2.1.4.3. Nhà ở 

Ở nhiều địa phương, tỷ lệ nhà tạm của DTTSRIN còn cao. Diện tích nhà và đất ở 

tại các bản tái định cư đa phần đều khá nhỏ hẹp và chưa đáp ứng được nhu cầu sinh 

hoạt của hộ gia đình. Thực tế, khảo sát cho thấy, nhiều ngôi nhà không còn được 

người dân sử dụng. 

2.1.5 Tiện nghi sinh hoạt 

Hiện nay cùng với sự phát triển đa dạng của thị trường hàng hóa, người 

DTTSRIN, các cơ hội tiếp cận, sử dụng những phương tiện sinh hoạt hiện đại và ngày 

càng tăng lên. Tuy nhiên, trên thực tế, có những nơi phương tiện sinh hoạt của bà con 

DTTSRIN chưa được đảm bảo, do đó khả năng tiếp cận thông tin còn rất hạn chế.  

2.2. Thực trạng đời sống xã hội của các DTTSRIN  

2.2.1 Thực trạng nghèo đói của các DTTSRIN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình trạng nghèo đói kéo dài diễn ra ở hầu hết các 

DTTSRIN. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất là tình trạng thiếu đất sản xuất trong 

nông nghiệp vẫn còn phổ biến, trình độ sản xuất và khả năng thích ứng trong hoạt 

động sản xuất của DTTSRIN còn chậm. Ý thức trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ 
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của Chính phủ khá phổ biến đối với một số tộc người DTTSRIN. Công tác quản lý tài 

sản từ chính sách hỗ trợ là rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn do không có chế tài.  

2.2.2. Thực trạng chất lượng dân số của các DTTSRIN 

2.2.2.1. Về cơ cấu dân số.  

Cơ cấu dân số DTTSRIN phân theo giới tính cho thấy mức chênh lệch giới tính 

nam nữ của một số dân tộc là tương đối lớn.  

2.2.2.2. Quy mô dân số 

Theo kết quả điều tra dân số trong vòng 10 năm, tính từ năm 2009 đến 2019, có 

thể thấy, tốc độ phát triển dân số của đồng bào DTTSRIN rất chậm, không đồng đều. 

2.2.2.3. Về chất lượng dân số 

Tuổi thọ bình quân của người DTTS là 72,98 tuổi. Trong kết quả khảo sát năm 2019 

của đề tài, các dân tộc Cống, La Ha, Si La, Chứt, Brâu, Rơ Măm đều có tuổi thọ thấp hơn 

bình quân cả nước và thấp hơn bình quân của người DTTS (từ 64,53 - 70,57 tuổi).  

Bên cạnh đó, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong cộng đồng DTTSRIN 

vẫn tồn tại ở mức cao ở một số dân tộc quy mô nhỏ, cuộc sống khép kín, tập tục kết 

hôn đồng tộc và ít giao lưu với bên ngoài.  

Tập tục sinh con tại nhà ở phụ nữ vẫn diễn ra khá phổ biến và kéo theo nhiều hệ 

lụy về chất lượng dân số.  

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người DTTSRIN không có nhu cầu sử dụng biện 

pháp tránh thai là rất lớn; tình trạng về tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và tỷ lệ tử vong ở 

trẻ sơ sinh và dưới 5 tuổi trong đồng bào DTTSRIN còn cao.  

Một trong những vấn đề tồn tại hiện nay trong cộng đồng người DTTSRIN là 

tình trạng nghiện thuốc phiện đen và sử dụng nhiều rượu bia còn rất phổ biến ở hầu hết 

các DTTSRIN.  

Đối với DTTSRIN khu vực miền Trung – Tây Nguyên thì tình trạng hút thuốc lá 

ở cả nam và nữ diễn ra phổ biến trong cộng đồng Chứt, Rơ Măm. Kết quả khảo sát cho 

thấy có tới khoảng 90% phụ nữ Chứt hút thuốc lá cuốn từ lá cây tươi. 

2.2.3. Thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 

2.2.3.1. Tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe 

Tỷ lệ sử dụng thẻ BHYT của DTTSRIN trung bình chỉ đạt 49,5%. Nguyên nhân 

chính là cách thức ứng xử của người dân khi ốm đau: tìm đến thầy cúng, tự điều trị, 

nhận thức về lợi ích của BHYT còn hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn, rào cản ngôn 

ngữ và khoảng cách từ nhà đến các cơ sở tế. 
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2.2.3.2 Tiếp cận giáo dục 

Hiện nay các DTTSRIN đều được hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ đối với 

học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Học sinh là DTTSRIN đã được hưởng các 

chính sách theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP. Những định hướng trong phát triển giáo 

dục đã có tác động tích cực. Tuy nhiên, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tỷ 

lệ lao động qua đào tạo còn thấp; tỷ lệ lao động trình độ Đại học, Cao đẳng và THCN 

còn thấp.  

2.2.3.3 Tiếp cận thông tin 

Đại đa số người DTTSRIN đều sinh sống ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, 

nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng kém phát triển thì việc tiếp cận thông tin càng trở nên 

khó khăn hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tiếp cận thông tin thông tin của 

DTTSRIN đã có những bước phát triển nhất định. Song tỷ lệ số hộ thường xuyên xem 

tivi, nghe đài còn thấp ở một số dân tộc như Mảng, La Hủ.  

2.2.3.4. Tiếp cận nước sạch 

Hiện nay về cơ bản các thôn, xóm có DTTSRIN sinh sống đều được đầu tư xây 

dựng hệ thống nước sinh hoạt. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra trầm 

trọng ở hầu hết các dân tộc đã qua khảo sát.  

2.2.3.5 Vệ sinh môi trường trong cộng đồng người DTTSRIN 

Kết quả quan sát thực địa của đề tài nghiên cứu cho thấy, hiện nay tình trạng ô 

nhiễm môi trường sống của DTTSRIN ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa đang là 

vấn đề đáng báo động hiện nay. Sinh sống trong môi trường mất vệ sinh không những 

ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân mà còn phản ánh những hệ lụy về mặt xã hội, 

nguyên nhân chính của trình trạng trên là do ý thức, truyền thống, phong tục và tập 

quán lạc hậu của một bộ phận người DTTSRIN (chăn nuôi gia súc thả rông, tập quán 

nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà/gần nhà). Mặt khác việc sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ 

sinh của người DTTSRIN người hiện nay chưa được người dân quan tâm.  

2.2.4. Vấn đề đào tạo và sử dụng cán bộ là người DTTSRIN 

Theo kết quả nghiên cứu trường hợp ở một số địa phương mà đề tài đã tiến hành 

khảo sát cho thấy, số CBCC là người DTTSRIN tham gia vào hệ thống chính trị hiện 

nay còn rất hạn chế. Đội ngũ CBCC là người DTTSRIN có sự phát triển không đồng 

đều cả về số lượng cũng như chất lượng. Số cán bộ là DTTSRIN chủ yếu là cán bộ cấp 

xã, trong đó có cả cán bộ chuyên trách và không chuyên trách. Số cán bộ cấp huyện, 
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tỉnh là rất ít. Điều này có liên quan chặt chẽ đến công tác cơ cấu cán bộ, đào tạo và sử 

dụng cán bộ là người DTTSRIN.  

2.2.5  Thực trạng tổ chức xã hội ở các DTTSRIN 

Thiết chế xã hội truyền thống ở các DTTSRIN như: rừng; gia đình dòng họ, làng 

bản, người có uy tín (trưởng bản, già làng, thầy mo – thầy cúng), luật tục – tập quán 

pháp… chịu sự tác động rất lớn từ biến đổi không gian và môi trường sống. Những 

thay đổi đó đã làm biến đổi, thậm chí là mất đi cách thức tổ chức xã hội truyền thống, 

đặc thù ở mỗi dân tộc, nguy cơ vỡ vụn của các thiết chế đó là điều không thể tránh 

khỏi. Từ mất mát này có thể dẫn tới sự đổ vỡ niềm tin tâm thế dân tộc, kéo theo hàng 

loạt những mất mát trên lĩnh vực văn hóa tộc người.   

2.3. Thực trạng văn hóa của các DTTSRIN 

2.3.1 Văn hóa vật thể 

2.3.1.1 Nhà ở 

a. Tình trạng ngôi nhà truyền thống của DTTSRIN thuộc nhóm ít xáo trộn về địa 

bàn cư trú 

Thực tế hiện nay, đa phần ngôi nhà truyền thống của các DTTSRIN ở nước ta 

đều đã mai một, thậm chí biến đổi hoàn toàn. Chỉ còn một số ít dân tộc trong nhóm 

này còn giữ được những ngôi nhà truyền thống. Đó là trường hợp của các nhóm dân 

tộc ít có sự xáo trộn về địa bàn cư trú như Pà Thẻn, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo, Cơ Lao.   

b. Tình trạng ngôi nhà truyền thống của DTTSRIN thuộc nhóm tái định cư 

 Với các dân tộc chịu nhiều xáo trộn về không gian sống thì ngôi nhà truyền 

thống gần như biến mất hoàn toàn. Đặc biệt nhất là tình trạng những ngôi nhà chuẩn 

thiết kế do Nhà nước xây dựng cho các dân tộc như Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, đều 

là những kiến trúc vật hoàn toàn xa lạ với các dân tộc đó, không những không đáp ứng 

được công năng cơ bản mà còn không phù hợp với thói quen sinh hoạt của họ.  

2.3.1.2 Trang phục 

Cũng do sự thay đổi của hoàn cảnh và môi trường khách quan, thực tế hiện nay là 

sự phổ biến của trang phục hiện đại, đó là âu phục, trang phục truyền thống chỉ được 

sử dụng vào những dịp đặc biệt như lễ tết, hội họp. Cá biệt, có những dân tộc đã mất 

hẳn bộ trang phục truyền thống của mình, hiện không ai còn lưu giữ được. Một thực tế 

nữa, trang phục truyền thống của phần đa các dân tộc này, hiện đã thuộc phạm trù bảo 

tồn, không còn vai trò trong đời sống thường nhật.  
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2.3.2 Văn hóa phi vật thể 

2.3.2.1 Ngôn ngữ  

Do sự đứt đoạn thế hệ, cộng thêm với quy mô dân số nhỏ bé, xé lẻ, lại sống trong 

không gian đan xen với các dân tộc lớn, nên thực tế, không gian và môi trường dành 

cho giao tiếp thuần dân tộc rất hạn chế. Thế hệ trẻ của các dân tộc này thường rời xa 

gia đình để đi làm ăn xa, đi học bán trú, rồi nội trú. Tại môi trường đó, tiếng phổ thông 

là ngôn ngữ chính, tiếng dân tộc rất ít có cơ hội được sử dụng.  

2.3.2.2 Phong tục tập quán và lễ hội 

Khi quy chiếu quy luật này vào hiện trạng văn hóa của các DTTSRIN ở nước ta, 

bằng điều tra khảo sát qua hành vi văn hóa tộc người, chúng tôi nhận thấy, có hai biểu 

hiện về hiện trạng văn hóa: Thứ nhất là sự đứt gãy trong quá trình chuyển giao văn 

hóa, và biểu hiện thứ hai là sự thay đổi tâm thế văn hóa tộc người.  

* Tiểu kết chương 2: 

Qua kết quả nghiên cứu về thực trạng đời sống KT - XH, văn hóa của các 

DTTSRIN ở Việt Nam có thể thấy, đời sống KT - XH của các DTTSRIN hiện nay còn 

gặp rất nhiều khó khăn và nhiều dân tộc chưa đáp ứng được các nhu cầu cơ bản. Hoạt 

động kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp và sản xuất tự cung, tự cấp, tự 

phát, manh mún do thiếu kiến thức, kỹ thuật và thị trường đầu ra. Nguồn thu nhập của 

hộ gia đình còn rất thấp, chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và khai thác các nguồn lợi tự 

nhiên, tình trạng nghèo đói vẫn còn ở mức cao ở hầu hết các dân tộc, ngoại trừ dân tộc 

Ngái. Tình trạng thiếu đất sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sạch, thiếu điện sinh hoạt, 

thiếu lương thực vẫn rất phổ biến ở hầu hết các dân tộc đã qua khảo sát. Cơ sở hạ tầng 

còn kém phát triển như nhà ở, trường học, trạm y tế, các công trình nước sạch mà đặc 

biệt là cơ sở hạ tầng giao thông đã tạo ra những rào cản trong tiếp cận với giáo dục và 

y tế. Chất lượng dân số còn thấp do tỷ lệ tử vong và suy dinh dưỡng ở trẻ em còn ở 

mức cao. Tỷ lệ người biết đọc, biết viết chữ phổ thông còn thấp. Tình trạng bỏ học của 

học sinh ở các cấp tăng lên theo các cấp học, đặc biệt tỷ lệ học sinh theo học THPT 

còn rất thấp ở hầu hết các dân tộc đã qua khảo sát. 

Đồng thời, có sự mai một và mất dần vai trò của thiết chế xã hội truyền thống, gia 

đình - dòng họ, thiết chế làng bản và vai trò của già làng - hay những người có uy tín 

trong cộng đồng có sự suy giảm. Quá trình tái định cư khiến cho không gian và môi 

trường thay đổi hoàn toàn, cùng với đó là sự đứt đoạn văn hóa. Những giá trị văn hóa 
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truyền thống mất dần, những hiện tượng văn hóa lai căng, thậm chí gây tổn hại cho cộng 

đồng thì ngày một lấn át và thâm nhập vào cộng đồng. Sự mất mát và mai một của ngôn 

ngữ tộc người do sự ảnh hưởng của văn hóa và ngôn ngữ của các dân tộc lớn hơn. Sự 

thay đổi lối sống, phong tục tập quán, hay cụ thể là những thực hành văn hóa, đời sống 

tín ngưỡng - tâm linh. Đặc biệt là sự thay đổi không gian truyền thống của các dân tộc, 

đó là môi trường sinh thái – văn hóa. Mất không gian văn hóa thì các giá trị văn hóa 

không còn lí do để tồn tại, và con người cũng mất niềm tin và tâm thế văn hóa. 
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Chương 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 

CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DTTSRIN CỦA NƯỚC TA 
 

3.1. Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở Việt Nam từ 1990 đến nay 

3.1.1. Hệ thống chính sách chung 

Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta từ 1990 đến nay thành 

các giai đoạn như sau:  

* Giai đoạn 1990 - 2010 

Ngay từ những năm 1990, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hệ thống chính sách 

nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn trên phạm vi cả nước, trong đó, một phần không nhỏ nguồn lực dành 

cho vùng đồng bào DTTS giúp giải quyết những vấn đề về lương thực, đất sản xuất, 

xóa đói, giảm nghèo.  

* Giai đoạn 2011 – 2015 (Phụ lục số 01+ phụ lục số 02 kèm theo). 

Qua thống kê tổng hợp, hệ thống chính sách giai đoạn 2011 - 2015 được phân 

chia thành 3 nhóm chính như sau: 

- Nhóm chính sách đặc thù cho từng dân tộc và nhóm dân tộc 

- Nhóm chính sách theo vùng, theo địa bàn (gồm 22 văn bản chỉ đạo chung và 

chính sách). 

- Nhóm chính sách theo lĩnh vực, theo ngành (gồm 129 văn bản chỉ đạo chung và 

chính sách)  

* Giai đoạn 2016 – 2020 (Phụ lục 6,7,8) 

Hệ thống CSDT giai đoạn 2016 - 2020 có thể chia thành 5 nhóm lớn như sau: 

- Nhóm thứ nhất: Chính sách phát triển kinh tế như xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng bền vững; sản xuất; thương mại, dịch vụ và du lịch; khoa học công nghệ...  

- Nhóm thứ hai: Chính sách xã hội như y tế và chăm sóc sức khỏe; giáo dục - đào 

tạo; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; an sinh xã hội; bảo 

tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  

- Nhóm thứ ba: Chính sách phát triển nguồn nhân lực như nâng cao thể lực và 

phát triển trí lực, giáo dục - đào tạo nghề gắn liền với giải quyết việc làm, chính sách 

cán bộ người DTTS và bình đẳng giới.  

- Nhóm thứ tư: Chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH  16 DTTSRIN; chính sách 

đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2016 - 2020; chính sách 

giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.  
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- Nhóm thứ năm: Chính sách đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế 

gồm các chính sách về người có uy tín; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; chiến 

lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc.  

3.1.2. Hệ thống chính sách đặc thù  

3.1.2.1. Chính sách giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế 

a) Đề án "Phát triển KT - XH  vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao" theo 

Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ  

b) Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KT - XH  các DTTSRIN giai đoạn 2016 - 2025 

3.1.2.2. Chính sách giáo dục – đào tạo 

a) Quyết định số 2123/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối 

với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

b) Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách 

ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTSRIN. 

3.2. Kết quả thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN 

3.2.1. Về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế  

* Giai đoạn 1990 – 2010: Việc thực hiện CTMTQG XĐGN đã giúp cơ sở hạ 

tầng và các điều kiện dịch vụ xã hội được nâng lên một bước, giải quyết vấn đề lương 

thực, tạo việc làm và thu nhập, cải thiện điều kiện nhà ở và nước sinh hoạt, chất lượng 

cuộc sống cho nhân dân. 

* Giai đoạn 2011 – 2015, các chương trình, chính sách giảm nghèo tiếp tục hoàn 

thành mục tiêu về giảm nghèo. Mặc dù vậy, vẫn còn khá nhiều hộ DTTS, đặc biệt là 

DTTSRIN thiếu đất sản xuất (xem Biểu 2.2). Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà 

ở đã đạt được một số kết quả nhất định, giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở chắc chắn hơn 

nhưng tỷ lệ nhà tạm, nhà đơn sơ vách nứa, nhà lá (xem Biểu 2.10). Kết quả giảm 

nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ hộ tái nghèo còn cao. Việc dạy nghề cho lao động người 

DTTS chưa đạt hiệu quả. 

* Giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo ở vùng DTTS&MN đã đạt kế 

hoạch CTMTQG giảm nghèo bền vững đề ra. Cơ cấu kinh đang chuyển dịch theo 

hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ nhưng nền kinh tế chủ yếu vẫn là nông, 

lâm nghiệp (trên 50%).  
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3.2.2. Về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường sống  

Việc bảo đảm nước sạch và môi trường sinh thái vùng DTTS&MN được thực 

hiện qua CTMTQG về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và các chương 

trình, chính sách khác. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận nước sạch của người dân giữa các 

vùng còn chênh lệch lớn. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở một số vùng đạt thấp 

hơn nhiều so với mức trung bình cả nước, nhất là đối với các DTTSRIN do địa bàn 

sinh sống chủ yếu là vùng đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt. Riêng với DTTSRIN, 

tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của các còn thấp, mới chỉ đạt khoảng 

trên 63%. Tỷ lệ cao nhất ở dân tộc Ngái (91,6%), thấp nhất ở dân tộc Chứt (31,6%) 

(xem Biểu 2.23). 

3.2.3. Về dân số và nâng cao chất lượng dân số 

Mạng lưới y tế ở vùng DTTS&MN tiếp tục phát triển nên đồng bào DTTS có cơ 

hội được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, đồng bào nghèo được khám chữa 

bệnh miễn phí và chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, ở 

giai đoạn này, tỷ lệ người DTTSRIN sử dụng thẻ BHYT đã đạt trên 50%. 

Dù vậy, kết quả thực hiện chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe cũng còn nhiều 

hạn chế như: thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh và cán bộ y tế; thiếu 

cán bộ y tế, nhất là cán bộ có chuyên môn sâu, cán bộ người địa phương;  

3.2.4. Về bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTSRIN 

Các chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa DTTSRIN đã góp phần tăng cường 

thiết chế văn hoá được một cách đáng kể làm tăng khả năng tiếp cận thông tin cho 

người dân với sự phát triển chung của đất nước và đướng lối chủ trương, chính sách 

của Đảng. 

3.2.5. Về giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  

Những năm qua, công tác giáo dục ở vùng DTTS&MN đã có nhiều tiến bộ, nhất 

là phát triển cơ sở giáo dục chuyên biệt; Với hệ thống chính sách về lĩnh vực dân tộc 

giai đoạn 2016- 2020 khá đầy đủ, khá toàn diện và bao quát hầu hết các lĩnh vực 

đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của vùng DTTS&MN, các kết quả đạt được trong 

thực sự chính sách đã góp phần không nhỏ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của đồng bào DTTS, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng và Nhà 

nước, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên 

giới quốc gia. 
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3.3. Đánh giá tác động của chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN 

3.3.1. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 

3.3.1.1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Đứng trước thực trạng đời sống của đồng bào DTTSRIN còn rất nhiều khó khăn, 

thiếu thốn, việc xây dựng các chương trình, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển 

kinh tế, xã hội cho các DTTSRIN là hết sức cần thiết. 

3.3.1.2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của các DTTSRIN; xóa đói giảm nghèo, cải 

thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTSRIN một cách bền 

vững nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác 

trong vùng; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, bản nơi sinh sống tập trung 

của đồng bào DTTSRIN; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng 

cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

3.3.2. Đánh giá tác động của chính sách 

3.3.1.1. Chính sách 1: Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, 

Cống, Cờ Lao"  

a) Xác định vấn đề bất cập 

Bốn dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao là những điển hình trong nhóm dân 

tộc đặc biệt khó khăn, chậm phát triển. Các dân tộc trên đang đứng trước những thực 

tại tụt hậu nghiêm trọng so với các dân tộc khác, đặc biệt là nguy cơ đồng hoá, suy 

giảm số lượng và chất lượng dân tộc; nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc phòng, bất ổn 

chính trị.  

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc: 

Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao phát triển sản xuất, giảm nghèo, thoát nghèo, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp 

phần vào việc bảo vệ môi trường, rừng đầu nguồn và chuyển quyền biên giới quốc gia. 

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Chính sách đặt ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt những mục tiêu đề ra trong giai 

đoạn 2011-2015. 
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d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực 

tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan 

* Tác động tích cực: Chính sách được ban hành đã có những tác động tích cực 

trên các phương diện của đời sống tộc người như kinh tế, văn hoá, chính trị. Đã xây 

dựng hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân, 

giúp người dân trong cộng đồng có cơ hội giao lưu, hợp tác với bên ngoài, từng bước 

cải thiện đời sống; tạo việc làm cho người dân để thực hiện giảm nghèo; thực hiện 

chăm sóc sức khoẻ, cải thiện các dịch vụ y tế tại cộng đồng; nâng cao dân trí; Tạo điều 

kiện khôi phục, bảo tồn văn hoá truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho người 

DTTSRIN 

* Tác động tiêu cực: Thiếu đất sản xuất, quy hoạch nơi cư trú và sản xuất không 

phù hợp với đặc trưng cư trú và canh tác của tộc người. Mất đi không gian văn hoá 

truyền thống của người DTTSRIN, dẫn đến các hiện tượng đứt gẫy văn hoá giữa các 

thế hệ, dẫn đến biểu hiện thứ hai đó là thay đổi tâm thế văn hóa tộc người. Người dân 

rơi vào tình trạng khủng hoảng khi đối diện với sự thay đổi trong bối cảnh kinh tế - 

văn hoá mới. 

3.3.1.2. Chính sách 2: Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTSRIN giai đoạn 

2016 – 2025 

a) Xác định vấn đề bất cập 

Từ đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội và các yếu tố tác động đến sự phát triển của 

các DTTSRIN cho thấy: để nâng cao đời sống cho đồng bào, thu hẹp khoảng cách phát 

triển so với các dân tộc khác và so với mặt bằng chung của cả nước, cần tiếp tục có 

chính sách đầu tư, hỗ trợ đặc thù cho nhóm dân tộc này. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của DTTSRIN; xóa đói giảm nghèo, cải 

thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững nhằm 

giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng; 

xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, bản nơi sinh sống tập trung của đồng bào 

DTRIN; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc. 
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c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Chính sách đặt ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt những mục tiêu đề ra trong giai 

đoạn 2016-2025. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực 

tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan 

*Tác động tích cực: Cải thiện cơ bản về cơ sở hạ tầng các thôn bản, nâng cấp các 

hạng mục hạ tầng phục vụ cho đời sống cộng đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện 

đời sống xoá đói giảm nghèo; cải thiện các dịch vụ hỗ trợ về y tế - giáo dục, tạo điều 

kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân. 

* Tác động tiêu cực: Môi trường sống như rừng, đất đai, nguồn nước bị biến đổi 

và thu hẹp, dẫn đến sinh kế và việc làm của người dân trở nên khó khăn hơn, gây xung 

đột về quản lý tài nguyên ở một số nơi. Tâm lý trông chờ, ỷ lại còn diễn ra ở một bộ 

phận đồng bào DTTSRIN, không chịu vươn lên tham gia sản xuất làm kinh tế. 

3.3.1.3. Chính sách 3: Quyết định số 2123/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát 

triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 ngày 22/11/2010 

của Thủ tướng Chính phủ  

a) Xác định vấn đề bất cập 

Đứng trước thực trạng số lượng, chất lượng giáo dục cho trẻ em, học sinh, sinh 

viên các dân tộc rất ít người còn nhiều hạn chế, cũng như đáp ứng mục tiêu đảm bảo 

quyền học tập của trẻ em, việc xây dựng chính sách giáo dục đặc thù là cần thiết nhằm 

góp phần bảo tồn và phát triển bền vững các dân tộc rất ít người. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo điều kiện phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, 

học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững 

các dân tộc rất ít người. 

c) Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

Chính sách đặt ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt những mục tiêu đề ra trong giai 

đoạn 2010-2015. 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực 

tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan 

* Tác động tích cực: là một bước đột phá, tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt 

đối với chính sách giáo dục cho đồng bào DTTSRIN của Đảng và Nhà nước. Bảo đảm 
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quyền học tập, quyền bình đẳng của người DTTSRIN. Giảm thiểu tình trạng thất 

nghiệp do thiếu trình độ chuyên môn ở các địa phương. Đề án đã tạo nên những gam 

màu tươi sáng trong bức tranh tổng thể về phát triển giáo dục đào tạo tại vùng có các 

DTTSRIN cư trú. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở, bảo tồn và 

phát triển các DTTSRIN. 

* Tác động tiêu cực: chính sách này lại vô tình tạo ra nhiều hệ lụy về chất lượng 

sinh viên cử tuyển. Việc triển khai thực hiên chính sách cử tuyển làm chưa tốt, chưa 

đạt yêu cầu, còn nhầm lẫn giữa mục tiêu cử tuyển với việc đào tạo nhân lực chung 

chung; thậm chí coi đây là quyền lợi, cần tranh thủ hưởng lợi dẫn đến hiện tượng khai 

man hộ khẩu, mượn vùng cử tuyển, hợp lý hóa hồ sơ... 

3.3.1.4. Chính sách 4: Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ 

quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học 

sinh, sinh viên DTTSRIN 

a) Xác định vấn đề bất cập 

Chính sách được ban hành với mục tiêu tạo điều kiện phát triển về số lượng, 

nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, học sinh, sinh viên các DTTSRIN do ở một 

số địa phương vẫn còn tình trạng học sinh DTTSRIN bỏ học, nguyên nhân là do nhận 

thức của một bộ phận người dân về việc học tập của con em còn hạn chế, chưa quan 

tâm tạo điều kiện để con em đi học. Điều kiện kinh tế của đồng bào DTTSRIN còn 

khó khăn, đa số là hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh DTTSRIN cấp THCS, THPT là 

lao động chính trong gia đình, nên các em phải đi làm để phụ giúp gia đình. 

b) Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực 

tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan 

- * Tác động tích cực: Tính cho đến nay, qua 3 năm thực hiện Nghị định 

57/2017/NĐ-CP, trẻ em, học sinh thuộc các DTTSRIN được bố trí vào học trong các 

trường mầm non, tuyển thẳng vào các trường phổ thông dân tộc nội trú các cấp và tốt 

nghiệp phổ thông trung học được tuyển thẳng vào các trường dự bị cao đẳng, đại học. 

Chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh, sinh viên DTTSRIN được cải thiện. 

* Tác động tiêu cực: Chính sách cử tuyển tuy đã được sửa đổi nhưng chậm được 

khắc phục trong chất lượng cử tuyển. Việc bố trí công việc cho sinh viên tốt nghiệp 

vẫn còn khó thực hiện. 
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3.4. Nhận diện một số vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển 

DTTSRIN 

3.4.1. Những vấn đề cơ bản trong bảo tồn và phát triển các DTTSRIN 

3.4.1.1. Vấn đề không gian sinh tồn với sinh kế của đồng bào DTTSRIN 

Sau những cuộc hạ sơn tái định cư, tái định cư di vén thủy điện, môi trường sống 

và không gian sinh tồn của phần lớn DTTSRIN đã bị biến đổi, xáo trộn. Hệ sinh thái 

rừng, đất rừng, đất sản xuất bị thu hẹp, tài nguyên rừng suy thoái, cạn kiệt đã ảnh  

hưởng rất lớn đến sinh kế truyền thống của DTTSRIN.  

Đặc điểm thói quen tâm lý, phong tục tập quán, hạn chế về ý thức, tri thức, kỹ năng 

thực hiện sinh kế gắn với không gian sinh tồn phi truyền thống của các DTTSRIN, Cho 

nên, dù được thụ hưởng khá nhiều chính sách DTTS, chính sách đặc thù dành cho 

DTTSRIN, nhưng sự thay đổi trong đời sống của bà con vẫn còn chậm.  

3.4.1.2. Vấn đề vệ sinh môi trường của đồng bào DTTSRIN 

 Qua kết quả nghiên cứu cho thấy vệ sinh môi trường của các DTTSRIN khu 

vực miền núi phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên là vấn đề tồn tại dai dẳng và hiện 

chưa có bài toán giải, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe 

của đồng bào DTTSRIN. Cụ thể:  

 Một là, việc chăn thả gia súc, không có chuồng trại, vệ sinh kém vẫn tồn tại hầu 

khắp cộng đồng các DTTSRIN.  

Hai là, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh nhưng lại không phù hợp với văn 

hóa, không gian sinh sống của người dân (xem biểu 2.25).  

Ba là, tình trạng sử dụng thuốc trừ sâu, trừ bệnh, diệt cỏ dại bừa bãi, không đảm 

bảo an toàn.  

3.4.1.3. Vấn đề về giáo dục đào tạo, tỷ lệ trình độ lao động được đào tạo còn thấp 

+ Một là, tỷ lệ chuyển cấp của học sinh DTTSRIN còn thấp.  

+ Hai là, tỷ lệ chuyên cần của học sinh DTTSRIN còn hạn chế 

+ Ba là, vấn đề việc làm sau đào tạo.  

+ Bốn là, vấn đề xóa mù chữ ở người trưởng thành và tái mù trong đồng bào 

DTTSRIN 

+ Năm là, chính sách ưu tiên giáo dục cho DTTSRIN chưa được thực hiện kịp thời 

+ Sáu là, trình độ lao động được đào tạo còn thấp 
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3.4.1.4. Vấn đề về chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTRIN 

Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động trình độ ĐH, CĐ, 

THCN thấp là người DTTSRIN qua đào tạo còn thấp. 

3.4.1.5. Vấn đề đoàn kết dân tộc giữa người DTTSRIN với các tộc người cộng cư trên 

cùng địa bàn, đặc biệt là với người cùng tộc nhưng ở địa phương khác 

Trên thực tế, trong quá trình thực thi chính sách ưu tiên, hỗ trợ đối với đồng bào 

DTTSRIN, có những địa phương xảy ra sự đố kị, thắc mắc của một số dân tộc cùng 

sinh sống trên địa bàn. Thậm chí, sự phân bổ hỗ trợ không có những tiêu chí rõ ràng 

cũng tạo ra sự mất đoàn kết ngay trong cùng dân tộc.  

3.4.1.6. Về chính trị, an ninh, quốc phòng 

Phần lớn DTTSRIN cư trú chủ yếu ở vùng đường biên, sát biên giới Trung Quốc, 

Lào, Campuchia. Do tình trạng thiếu tư liệu sản xuất, công việc bấp bênh, thu nhập 

thấp, hiện tượng người trong độ tuổi lao động vượt biên theo đường tiểu ngạch tìm 

việc làm tự do với mức thu nhập cao diễn ra tương đối phổ biến, phức tạp. 

3.4.2.  Những vấn đề cấp bách trong bảo tồn và phát triển các DTTSRIN 

3.4.2.1. Quy mô dân số 

Trong vòng 10 năm, tính từ năm 2009 đến 2019, có thể thấy, tốc độ phát triển 

dân số của đồng bào DTTSRIN rất chậm, không đồng đều, có dấu hiệu suy thoái và 

già hóa (xem Bảng 2.5). Về tốc độ, tỉ lệ tăng dân số trong vòng từ 10 - 20 năm, chúng 

tôi tạm xếp thành hai nhóm như sau: 

Nhóm 1 (Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Si La):  dân số Ơ Đu chỉ tăng từ 301 người lên 

428 người (tăng 127 người), trung bình 1 năm chỉ tăng 6,35 người; Brâu tỷ lệ tăng dân 

số trung bình là 7,7 người/năm; Rơ Măm chỉ số tăng trung bình là 14,3 người/năm; Si 

La tỉ lệ tăng trung bình hàng năm là 19,4 người/năm. 

Nhóm 2: (Cống, Bố Y, Lô Lô, Cơ Lao, Mảng): Trung bình mỗi năm, dân tộc 

Cống tăng 70 người, dân tộc Bố Y tăng 96 người, Lô Lô tăng 29 người, Cơ Lao tăng 

tăng trung bình 137 người, dân tộc Mảng tăng 95 người.  

3.4.2.2. Chất lượng dân số 

a/ Thể trạng kém phát triển và nguy cơ suy giảm nòi giống ở một số tộc người 

So với các dân tộc khác, đồng bào DTTS nói chung và DTTSRIN có tầm vóc thể 

lực thấp còi. Chiều cao trung bình là 1m40- 1m55; cân nặng trung bình từ 40–45kg. 

Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở nhóm DTTSRIN luôn ở mức cao so với phân 
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loại của tổ chức y tế thế giới và phân bố không đều giữa các vùng miền, trong cả nước, 

tập trung chủ yếu ở 3 vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc4.  

b/ Tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai và sinh nở cũng khá cao 

Tập tục lạc hậu sinh con tại nhà vẫn tồn tại trong một số thôn bản xa xôi hẻo 

lánh, biệt lập với cộng đồng còn chiếm tỷ lệ cao (xem Biểu 2.15). Bên cạnh đó, ở một 

vài cộng đồng DTTSRIN vẫn tồn tại tập tục lạc hậu đối với phụ nữ mới sinh, tình 

trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sự hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế, chế độ chăm sóc 

dinh dưỡng cùng với phong tục tập quán lạc hậu, tệ nạn rượu, thuốc lá, thuốc 

phiện…của đồng bào DTTSRIN cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến chất lượng dân 

số suy giảm.  

3.4.2.3. Tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và điều kiện sinh hoạt khó khăn, 

thiếu thốn 

a/ Thiếu đất sản xuất 

Tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở của đồng bào DTTSRIN khá phổ biến (xem 

Biểu 2.2). Nguyên nhân là do: di vén tái định cư xây dựng thuỷ điện, sự gia tăng về số 

lượng dân số, chính quyền địa phương không tính đến sự giãn nở dân số khi quy hoạch 

đất di dân; chất lượng đất xấu, xa khu dân cư (xem Biểu 2.2.). Đây cũng được xem là 

nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng đối nghèo, chênh lệch về khoảng cách phát triển 

và mức sống, làm ảnh hưởng đến quan hệ dân tộc trong cùng một vùng, khu vực…  

b/ Điều kiện về nhà ở và điều kiện sinh hoạt  

Các bản của người DTTSRIN ở khu vực Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên 

hầu hết đều là các bản tái định cư do thực hiện các dự án thủy điện hoặc do thực hiện 

chính sách định canh định cư hoặc do điều kiện bất khả kháng như thôn bản cũ bị 

cháy, phải chuyển nơi ở của cả bản sang chỗ mới. Vì vậy, nhà ở và điều kiện sinh hoạt 

của các tộc người này là vấn đề rất đáng quan ngại.  

c/ Thiếu nước sạch sinh hoạt và nước sản xuất 

Thiếu nước sạch sinh hoạt và nước sản xuất là hiện trạng phố biến và nhức 

nhối của nhiều DTTSRIN. Đáng nói, có những dân tộc có tỉ lệ > 50% số hộ sử dụng 

nguồn nước không hợp vệ sinh khá cao (xem Biểu 2.23). Đồng bào ở gần vùng 

sông, suối dùng trực tiếp mà không qua lọc. Hiện trạng này có nhiều nguyên nhân 

như do địa hình, khí hậu (vùng rẻo cao, vùng Tây Nguyên – Trung Bộ).  

                                                           
4 Tỷ lệ này ở trẻ người Chứt là 40%, Si La: 21,7%; Bố Y: 35%; La Ha: 20%, Brâu, Rơ Măm: 29,87%; Ơ Đu: 
12%; Lô Lô; 16,91% (Kết quả điều tra thực trạng KT - XH 53 DTTS , năm 2019) 
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3.4.2.4. Vấn đề giao thông đi lại khó khăn 

Hiện tại, một số cộng đồng DTTSRIN gặp nhiều cản trở về giao thông trong việc 

phát triển kinh tế. Đặc biệt, các vùng giáp biên thuộc vùng núi phía Bắc có DTTSRIN 

sinh sống, giao thông đi lại vô cùng khó khăn sẽ là rào cản rất lớn trong công tác quản 

lý, truyền thông thông tin các cấp. Đồng thời dễ vô tình bị cô lập, có thể bị các thế lực 

thù địch lợi dụng để gây mất an ninh chính trị.  

3.4.2.5. Đứt đoạn trong việc chuyển giao, bảo tồn văn hóa và nguy cơ mất 

thành phần dân tộc 

+ Một là, đứt đoạn trong việc chuyển giao, bảo tồn văn hóa; đó là sự đứt gãy 

trong quá trình chuyển giao văn hóa, dẫn đến biểu hiện thứ hai đó là thay đổi tâm thế 

văn hóa tộc người.  

+ Hai là, nguy cơ mất thành phần dân tộc ở một số DTTSRIN  

3.4.3. Những vấn đề đặt ra trong chính sách bảo tồn và phát triển DTTSRIN 

3.4.3.1. Vấn đề hoạch định chính sách hỗ trợ DTTSRIN 

Thứ nhất, việc hoạch định chính sách chưa bám sát đặc thù của từng vùng, từng 

dân tộc.  

 Thứ hai, nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ có tính chất chồng chéo, chưa phân 

định chính sách ưu tiên chung/riêng rõ ràng và hiệu quả.  

Thứ ba, kinh phí chậm và thiếu trong quá trình thực thi chính sách 

Thứ tư, quá trình xây dựng và thực thi chính sách còn thiếu sự tham gia của cộng đồng.  

3.4.3.2. Vấn đề triển khai, giám sát công tác triển khai chính sách đối với DTTSRIN  

+ Văn bản hướng dẫn chính sách chồng chéo, nằm ở nhiều nơi nên khi tổ chức 

thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.  

+ Tính hành chính hóa cao nên thông tin chính thống có thể đến chậm hoặc máy 

móc, văn bản hóa nên nhiều khi trong tuyên truyền chính sách còn xa so với khả năng 

hiểu, tiếp nhận của đồng bào. 

+ Về mặt pháp lý, các dự án bảo tồn, phát triển DTTSRIN ở nước ta chủ yếu 

mới dừng lại ở mức các nghị định, thông tư, quyết định; chỉ mới chú ý đến “hỗ trợ” 

có tính đạo đức.  

3.4.4. Những khoảng trống trong chính sách bảo tồn và phát triển DTTSRIN 

3.4.1. Khoảng trống trong chính sách dân số và chất lượng dân số 

- Hiện chưa có có chính sách đặc thù để duy trì, bảo vệ, phát triển giống nòi  



 40 

những tộc người có nguy cơ suy giảm, chất lượng dân số còn tụt hậu so với các dân 

tộc khác.  

- Chưa xây dựng chính sách, mô hình với những tiêu chí cụ thể, với chính sách 

thu hút, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ y tế trực tiếp tham gia công tác chăm 

sóc, điều trị sức khỏe cộng đồng trên địa bàn DTTSRIN cư trú.  

- Chưa có đường hướng, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhóm dân tộc 

này trong việc phát huy yếu tố nội sinh của đồng bào DTTSRIN, khai thác thế mạnh 

vốn tự nhiên cũng như tri thức, sinh kế bản địa.   

3.4.4.2. Khoảng trống trong chính sách phát triển kinh tế 

- Việc nghiên cứu, thiết kế chính sách đôi khi thiếu chú ý phân vùng/địa vực cư 

trú, dân tộc.  

- Việc triển khai một cách đồng bộ và theo một hệ thống đã được vạch ra sẽ tạo 

ra tính cứng nhắc, rập khuôn, làm giảm đi tính hiệu quả của chính sách.  

- Chính sách đặc thù trong việc hỗ trợ cho đồng bào DTTSRIN di dân tái định cư 

và hạ sơn tái định cư có thể xem là một mảng cần bổ khuyết trong chính sách phát 

triển kinh tế. 

- Hầu hết chính sách đối với đồng bào DTTSRIN, chưa chú ý đến việc phân 

vùng, khu vực, dân tộc, để có những chính sách phù hợp, thiết thực và hiệu quả.  

- Thiếu những tri thức về không gian văn hóa gắn với sinh kế, tập quán sinh 

hoạt… của đồng bào DTTSRIN cũng là một tồn tại trong hệ thống chính sách phát 

triển kinh tế.  

- Chính sách hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp của đồng bào DTTSRIN cũng 

cần được quan tâm và bổ sung. Đồng thời cần xây dựng chính sách ưu tiên các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn người 

DTTSRIN cư trú. 

3.4.4.3. Khoảng trống trong chính sách bảo tồn văn hóa 

Tương tự như một số chính sách về các lĩnh vực khác, chính sách bảo tồn văn 

hóa, ngôn ngữ cũng tồn tại một số khoảng trống như sau:  

+ Cần phải có những chính sách, đầu tư riêng, cách làm riêng phù hợp với đặc trưng 

tình hình ngôn ngữ DTTSRIN.  

+ Cần có chính sách đãi ngộ, khuyến khích đối với các nghệ nhân trong việc trao 

truyền những giá trị văn hóa đó.  
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+ Trong chính sách hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống của DTTSRIN được đầu tư 

từ nguồn của Chính phủ phải có khảo sát kỹ, có tiềm năng phát triển và sản xuất thành 

hàng hóa có thể tiêu thụ được, được đầu tư trọng điểm kết hợp với  nguồn kinh phí của 

tỉnh theo những tỉ lệ nhất định và bắt buộc phải có sự cam kết của địa phương.  

3.4.4.4. Khoảng trống trong chính sách giáo dục 

+ Rất cần có thêm chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với sinh 

viên DTTSRIN, đặc biệt là công tác khởi nghiệp.  

+ Tâm lý thiếu sự tin tưởng vào chính sách, không tạo ra được động lực cho sự 

phát triển. Do vậy cần có chính sách đào tạo gắn với việc sử dụng nguồn nhân lực là 

người DTTSRIN. 

3.4.4.5. Khoảng trống trong công tác đào tạo cán bộ 

Thứ nhất, trong công tác cán bộ tại địa bàn có người DTTSRIN sinh sống chưa 

có chính sách ưu tiên tuyển dụng, thu hút, khuyến khích, tạo cơ hội cho người 

DTTSRIN tham chính từ cấp xã trở lên.  

Thứ hai, chính sách thu hút, ưu đãi đặc thù để thu hút, động viên, khuyến khích 

đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có tâm huyết, có năng lực và đóng góp cũng đang 

là vấn đề bỏ ngỏ trong hệ thống chính sách về công tác cán bộ. 

Tiểu kết chương 3: 

Kết quả nghiên cứu của chương này được thể hiện ở các điểm chính sau: 

(1) Hệ thống hoá các chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở Việt Nam 

từ năm 1990 đến 2020, gồm hệ thống chính sách chung và hệ thống chính sách đặc 

thù. Các chính sách được xây dựng căn cứ trên điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

chung của đất nước, và là một bộ phận hữu cơ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội Quốc gia. Quá trình đổi mới, hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN ở Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 1990-2010, 2011-2015, 2016-

2020, ngoài hệ thống chính sách dùng chung cho các DTTS, Đảng và Nhà nước đã ban 

hành 4 chính sách đặc thù dành cho DTTSRIN, gồm: Quyết định số 2123/QĐ-TTg về 

việc phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 

2010 – 2015; Quyết định số 1672/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển KT - XH vùng 

các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao (Ngày 26/09/2011); Quyết định 2086/QĐ-

TTg ngày 31/10/2016 thông qua Đề án hỗ trợ phát triển KT - XH  các DTTSRIN giai 

đoạn 2016 – 2025; Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy 
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định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 

sinh viên DTTSRIN. 

 (2) Kết quả thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN: Về cơ bản 

các chính sách được ban hành đều mang lại hiệu quả tích cực trong việc bảo tồn và 

phát triển các DTTS nói chung và DTTSRIN nói riêng đã giúp cơ sở hạ tầng và các 

điều kiện dịch vụ xã hội được nâng lên một bước, giải quyết vấn đề lương thực, tạo 

việc làm và thu nhập, cải thiện điều kiện nhà ở và nước sinh hoạt, chất lượng cuộc 

sống cho đồng bào. Tuy nhiên, các chính sách mới chỉ dừng ở việc cung cấp công cụ, 

phương tiện hỗ trợ đồng bào, mục đích cải thiện bộ mặt đời sống của đồng bào; chính 

sách chưa giải quyết được tận gốc bản chất của hiện tượng trong đời sống của người 

DTTS, điều này tạo ra một số tác động tiêu cực của chính sách đối với các nhóm đối 

tượng thụ hưởng. 

(3) Khi triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, bên cạnh 

những biến đổi theo hướng tích cực đối với đời sống KT - XH của người DTTSRIN, 

vẫn còn tồn tại các khoảng trống trong việc thực thi chính sách. Các vấn đề cơ bản và 

cấp bách trong đời sống cộng đồng DTTSRIN vừa là nguyên nhân lại vừa là hệ quả 

của những khoảng trống đó. Gồm: 

Thứ nhất, không gian sinh tồn với sinh kế của đồng bào DTTSRIN đã bị biến 

đổi, xáo trộn trước những thay đổi do quá trình di dân, tái định cư, biến đổi khí hậu. 

Thứ hai, vấn đề vệ sinh môi trường hiện là bài toán chưa có lời giải, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe của người DTTSRIN. Thứ ba, chất 

lượng giáo dục – đào tạo ở người DTTSRIN còn rất thấp, biểu hiện ở tỷ lệ học sinh 

là người DTTSRIN ở các cấp học cao rất thấp, chất lượng lực lượng lao động được 

đào tạo chuyên môn thấp, từ đó dẫn tới những khó khăn trong giải quyết việc làm. 

Thứ tư, do chất lượng giáo dục đào tạo còn hạn chế, thực trạng này đã đặt ra thách 

thức lớn cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức là người DTTSRIN, 

cũng như vấn đề việc làm, xoá đói giảm nghèo. Thứ năm, vấn đề đoàn kết dân tộc giữa 

DTTSRIN với các tộc người cộng cư trên cùng địa bàn nhất và với người cùng tộc nhưng ở 

địa phương khác. Trên thực tế, trong quá trình thực thi chính sách ưu tiên, hỗ trợ đối 

với đồng bào DTTSRIN, có những địa phương xảy ra sự đố kị, thắc mắc của một số 

dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Thậm chí, sự phân bổ hỗ trợ không có những tiêu 

chí rõ ràng cũng tạo ra sự mất đoàn kết ngay trong cùng dân tộc. Thứ sáu, quy mô dân 
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số của người DTTSRIN đang có chiều hướng suy thoái, tỷ lệ tăng rất chậm, không 

đồng đều. Thứ bảy, do hệ luỵ của nghèo đói, thể trạng của một số nhóm DTTSRIN 

kém phát triển, nguy cơ suy giảm giống nòi cao; do cư trú ở vùng sâu vùng xa nên cơ 

hội/khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thấp dẫn tới tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai 

khá cao. Thứ tám, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cũng như các điều kiện sống thiết 

yếu khác như nước sạch, nhà ở, nước sản xuất vẫn còn tồn tại dai dẳng; điều này gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình xoá đói giảm nghèo ở người DTTSRIN. Thứ 

chín, giao thông ở vùng người DTTSRIN cư trú còn gặp nhiều khó khăn, đi lại không 

thuận tiện. Thứ mười, do tiếp biến với văn hoá mới, quá trình di cư, cộng cư với các 

nhóm dân tộc khác, cũng như những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội đã gây ra 

sự đứt đoạn trong việc chuyển giao, bảo tồn văn hoá tộc người, một số tộc người đang 

đứng trước nguy cơ mất đi thành phần dân tộc. 

(4) Chúng tôi nhận thấy rằng, mặc dù hệ thống chính sách dân tộc được ban hành 

khá đồ sộ, phần nào đáp ứng nhu cầu cấp bách đặt ra đối với người DTTSRIN, nhưng 

vẫn còn tồn tại những khoảng trống cần được bồi đắp. Trước hết, việc thực hiện chính 

sách đặt ra 5 vấn đề sau: Thứ nhất, việc hoạch định chính sách chưa bám sát đặc thù 

của từng vùng, từng dân tộc. Thứ hai, nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ có tính chất 

chồng chéo, chưa phân định chính sách ưu tiên chung/riêng rõ ràng và hiệu quả. Thứ 

ba, kinh phí chậm và thiếu trong quá trình thực thi chính sách. Thứ tư, quá trình xây 

dựng và thực thi chính sách còn thiếu sự tham gia của cộng đồng. Thứ năm, vấn đề 

triển khai, giám sát chính sách còn gặp khó khăn do văn bản hướng dẫn chính sách 

chồng chéo, nằm ở nhiều nơi, tính hành chính cao. 
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Chương 4: ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DTTSRIN Ở 

NƯỚC TA ĐẾN NĂM 2030 

4.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN  

4.1.1. Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN phải được hoạch định, 

thực hiện theo hướng bền vững, bình đẳng và đoàn kết dân tộc 

Như vậy, yêu cầu chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN theo hướng bền 

vững đó là cần được nhận thức và xử lý một cách cân đối giữa nhiệm vụ phát triển 

KT-XH với một hệ thống các giải pháp, các nguồn lực đồng bộ, hợp lý.  

Các chính sách liên quan đến mọi lĩnh vực của đồng bào DTTSRIN đều 

phải đồng quy vào mục tiêu phát triển vùng, phát triển quốc gia. Trong đó, bảo tồn và 

phát triển về KT - XH là hợp điểm của mọi chính sách quản lý. 

4.1.2. Nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần 

gắn với việc nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước và sự tham 

gia của hệ thống chính trị  

Đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN, có trọng tâm, trọng điểm; 

là trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân. Nhà nước giữ vai trò quan trọng, 

tạo điều kiện để tất cả các DTTS phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. 

Phát triển KT-XH đi đôi với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, 

củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo 

vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu 

nghị, hợp tác và phát triển đối với các quốc gia trong khu vực. 

Phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, tăng nguồn đầu tư và 

hỗ trợ của ngân sách Trung ương, bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn thực hiện các 

chính sách được ban hành.  

Xây dựng chế độ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của CBCC, nhất là cán bộ công 

tác ở vùng DTTS&MN, bảo đảm mỗi người có thể phát huy hết năng lực cá nhân; 

đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của mình trong quá trình thực thi công vụ, giảm 

thiểu nguy cơ có thể xâm phạm các quyền của công dân, quyền con người đối với 

đồng bào dân tộc là các đối tượng trình độ năng lực pháp lý hạn chế, dễ bị tổn thương 

và ít có khả năng tự bảo vệ. 
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Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực thi chính sách và pháp luật. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 

cấp đối với cơ quan có trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát 

triển DTTSRIN nói riêng và các chính sách ở vùng dân tộc, CSDT nói chung.  

4.1.3. Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần dựa trên tiếp cận 

quyền và sự tôn trọng đa dạng văn hoá 

Đây cũng chính là nguyên tắc cơ bản, là kim chỉ nam cho việc quyền của các 

DTTSRIN trong một quốc gia nhiều dân tộc, khẳng định tính ưu việt của chế độ, xây 

dựng, thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển theo hướng dân chủ, hạnh phúc và 

văn minh, ở đó các giá trị quyền con người được đề cao. Các chính sách bảo tồn và 

phát triển các DTTSRIN cần vừa phải tôn trọng, vừa phát huy giá trị tri thức bản địa.  

4.1.4. Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần phải được coi là một 

chính sách công đặc thù của Nhà nước 

Theo đó, chính sách này cần phải đảm bảo và tính đến các phương diện cơ bản sau: 

+ Hướng tới mục tiêu phát triển chung. 

+ Chính sách phải tạo ra động lực mạnh . 

+ Chính sách phải phù hợp với tình hình thực tế. 

+ Chính sách phải có tính khả thi cao. 

+ Chính sách phải đảm bảo tính hợp lý . 

+ Chính sách phải mang lại hiệu quả cho đời sống xã hội của DTTSRIN. 

4.1.5. Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần chú ý đến tính toàn 

diện của chính sách 

Tính toàn diện của chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN có nghĩa là:  

- Không tách rời các DTTSRIN với các DTTS khác, với các vùng xung quanh và 

với cả nước 

- Bảo tồn và phát triển các DTTSRIN không tách rời với thực hiện tốt các chính 

sách dân tộc và tôn giáo 

- Bảo tồn và phát triển các DTTSRIN phải gắn với nhận thức đầy đủ về sự đa 

dạng, chiều sâu của từng dân tộc.  

- Xác định đúng tầm quan trọng, mối quan hệ của yếu tố “nội lực” và “ngoại lực” 

trong bảo tồn và phát triển các DTTSRIN. 
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- Quá trình hoạch định, thực hiện các chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN phải đánh giá đúng “sức mạnh bên trong” của cộng đồng các DTTSRIN.  

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN đến năm 2030 

4.2.1. Nhóm các giải pháp chung trong việc đảm bảo đời sống của đồng bào 

DTTSRIN 

* Cần quyết liệt trong công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện CSDT. 

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đổi mới cách tiếp cận trong bảo tồn 

và phát triển các DTTSRIN 

Thứ hai, chuyển đổi mô hình phát triển trong vùng đồng bào DTTSRIN theo 

hướng "tăng trưởng xanh" và bền vững 

Thứ ba, đổi mới công tác quy hoạch KT-XH gắn với đảm bảo đời sống của đồng 

bào DTTSRIN tại các địa phương 

Thứ tư, giải pháp thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, tinh thần cho đồng 

bào DTTS  

* Để bảo tồn các giái trị văn hoá của các tộc người DTTSRIN:  

Trước mắt, cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTSRIN.  

Về lâu dài, Đảng và Nhà nước, mỗi địa phương cụ thể cần xây dựng và thực hiện 

Chính sách bảo tồn khẩn cấp và phát triển văn hóa của đồng bào DTTSRIN.  

Theo đó, cần: 

Thứ nhất, khẩn cấp sưu tầm, bảo tồn tri thức dân gian, phong tục, tập quán tốt 

đẹp của các DTTSRIN.  

Thứ hai, ưu tiên bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hoá vật chất và tinh thần 

đặc trưng tiểu biểu có thể bảo tồn và phát huy của các DTTSRIN.  

4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo, phát triển 

kinh tế cho đồng bào DTTSRIN 

4.2.2.1. Giải pháp về phát triển bền vững sinh kế tộc người  

(1) Tôn trọng đặc trưng tộc người khi xây dựng chính sách, đặc biệt là chính sách 

hỗ trợ về hoạt động kinh tế đối với người DTTSRIN.  

+ Nên thay đổi triết lý phát triển trong các chương trình hỗ trợ đặc thù của tộc 

người thiểu số rất ít người.  
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+ Cần thay đổi hạng mục đầu tư, cách thức triển khai trong những chương trình, 

chính sách trong giai đoạn tới là rất cần thiết.  

+ Cần cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp lý về sở hữu đất đai và 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, đặc biệt là công nhận quyền sở hữu cộng đồng 

cho các DTTSRIN tại chỗ.  

+ Cần thể chế hoá một cách rõ ràng về thủ tục pháp lý nhận khoán rừng.  

+ Phát triển cây dược liệu, khuyến khích các nhà khoa học tìm kiếm nguồn dược 

liệu tại các địa phương  nhằm tạo ra các sản phẩm y học bản địa.  

+ Cần có sự chuyển đổi sinh kế, chuyển đổi phương thức sản xuất, phát triển các 

hoạt động sinh kế phi nông nghiệp đối với dân tộc có nhiều thế mạnh tiềm năng như: 

Nghề thủ công truyền thống; khai thác du lịch; lao động xuất khẩu.  

(2) Đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng điểm tại các vùng DTTSRIN cư trú như: 

+ Tập trung quy hoạch và xây dựng đường giao thông. 

+ Xây dựng, tu sửa các bể/hồ chứa nước cho vùng DTTSRIN để đảm bảo cung 

cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất. 

+ Xây dựng đường điện, bảo đảm cung cấp điện lưới cho các hộ dân DTTSRIN. 

+ Xây dựng, tu sửa hệ thống kênh, mương dẫn nước, kiên cố hoá các công trình 

thuỷ lợi. 

(3) Quy hoạch, bố trí khu vực cư trú hợp lý, tuyên truyền, vận động nâng cao 

nhận thức giúp đồng bào sớm ổn định cư trú, ổn định sản xuất, thực hiện triệt để các 

chương trình xoá đói giảm nghèo, chấm dứt tình trạng du canh du cư và di cư tự do tại 

vùng DTTSRIN.  

 (4) Thực hiện giảm nghèo bền vững, tập trung vào các tiêu chí nghèo đa chiều: 

(i) hỗ trợ phát triển sản xuất; (ii) hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; (iii) phát 

triển cơ sở hạ tầng. Để thực hiện tốt việc này, Nhà nước và các địa phương nơi có 

người DTTSRIN cư trú cần: 

+ Tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng nghèo đói tại vùng DTTSRIN.  

+ Truyền thông các chính sách về giảm nghèo tới các vùng DTTSRIN. 

+ Tổ chức tham quan các mô hình, tấm gương giảm nghèo/thoát nghèo hiệu quả, 

phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. 

+ Ưu tiên các nhóm DTTSRIN được hưởng thụ văn hoá, thông tin.  
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+ Cần có chính sách giảm nghèo đặc thù dành cho nhóm DTTSRIN theo hướng  

phân định vùng, đối tượng thụ hưởng, phương thức hỗ trợ, định mức hỗ trợ phù hợp, 

bởi mặc dù cùng là nhóm DTTSRIN nhưng giữa các dân tộc trong nhóm này cũng có 

trình độ nhận thức, phát triển kinh tế, xã hội rất khác nhau. 

+ Chuyển từ hỗ trợ riêng biệt theo hộ gia đình sang mô hình hỗ trợ nhóm, hỗ trợ 

cộng đồng, điều này tạo sự gắn kết trong cộng đồng, hình thành chuỗi sản phẩm đặc thù 

của địa phương, bước đầu tạo vùng sản xuất nguyên liệu, phát huy tài sản cộng đồng. 

 + Nhà nước, địa phương cần phân bổ lại nguồn ngân sách, nâng mức đầu tư cho 

xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo giảm nghèo hiệu quả, bền vững. 

4.2.2.2.  Giải pháp về đào tạo, hỗ trợ tạo việc làm  

- Trước hết, để đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển nguồn nhân 

lực của đồng bào DTTSRIN về chiến lược phải tập trung vào giải quyết các nút thắt.  

+ Tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục. 

+ Cần đổi mới chính sách việc làm, dạy nghề theo hướng tạo điều kiện để đồng 

bào DTTSRIN gắn với phát huy vai trò của ngành nghề thủ công truyền thống, tham 

gia vào chuỗi du lịch cộng đồng.  

Hai là, đổi mới tư duy, cách tiếp cận chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

gắn với phát triển nguồn nhân lực của đồng bào DTTSRIN theo hướng phải xuất phát 

từ nhu cầu thực tế của lao động vùng này có tính đến các khía cạnh đặc thù về đối 

tượng, về điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán, văn hóa của từng cộng đồng dân tộc 

ít người vùng DTTS.  

Ba là, coi trọng khâu giáo dục - đào tạo từ những cấp học thấp nhất gắn với môi 

trường sống của họ.  

Bốn là, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo cũng cần chủ động rà soát 

danh mục nghề đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và thời gian đào tạo 

các chương trình giáo dục nghề nghiệp phù hợp với trình độ, văn hóa, ngôn ngữ của 

đồng bào DTTSRIN và đặc điểm vùng, miền.  

4.2.2.3. Giải pháp cho vay vốn giải quyết việc làm  

+ Nhà nước cho vay với số lãi ít, không cần thế chấp, quản lý và sử dụng nguồn 

vốn cho vay. 

+ Nhà nước cần nghiên cứu để xây dựng một hệ thống tín dụng đặc thù, phù hợp 

với điều kiện KT – XH cụ thể cho các cộng đồng thiểu số rất ít người tại địa bàn.  
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+ Đối với các hộ gia đình, cộng đồng DTTSRIN được vay vốn tín dụng Nhà 

nước để phát triển sản xuất theo hướng thị trường nông sản rất cần có sự định hướng, 

dự báo của các nhà kinh tế về bài toán cung – cầu. 

+ Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp cũng nên hỗ trợ đầu vào và bao 

tiêu đầu ra cho bà con đồng bào DTTSRIN. 

+ Cần có nguồn quỹ hỗ trợ, khuyến khích người trẻ tuổi DTTS nói chung và 

DTTSRIN nói riêng trong khởi nghiệp.  

4.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách y tế, dân số và giáo dục 

cho đồng bào DTTSRIN 

4.2.3.1. Về nâng cao hiệu quả chính sách y tế 

Quan điểm khi đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách y tế, chăm sóc sức 

khoẻ cho người DTTSRIN đó là: 

- Thực hiện chính sách BHYT nhằm phát triển nguồn nhân lực của các 

DTTSRIN là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. 

- Chính sách và biện pháp thực hiện BHYT để nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực các DTTSRIN phải phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế, tâm lý và 

tập quán dân tộc.  

- Đảm bảo đủ nguồn lực cần thiết đáp ứng nhu cầu cho phát triển.  

Nhóm giải pháp chủ yếu cần được quan tâm thực hiện để thúc đẩy cơ hội tiếp cận 

dịch vụ y tế đối với DTTSRIN là:  

Thứ nhất: Về tăng cường sự sẵn có của dịch vụ y tế  

+ Nhà nước phải tính đến điều kiện, năng lực tiếp cận của đồng bào DTTSRIN 

để có chính sách quản lý phù hợp.  

+ Nhà nước cần tiếp tục khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế 

nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của đồng bào DTTSRIN.  

+ Tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách đặc 

thù về phát triển y tế vùng đồng bào DTTSRIN. 

Thứ hai: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế  

+ Cần tiếp tục hoàn thiện công tác khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở.  

+ Khuyến khích đầu tư xây dựng và hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ cở y tế kết 

hợp quân dân y để khám bệnh, chữa bệnh cho người dân vùng đồng bào DTTS & MN;  
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+ Nhà nước cần có chính sách ưu đãi đặc biệt hơn nữa đối với nhân viên y tế 

thôn, bản (kiêm thêm nhiệm vụ cô đỡ thôn, bản), góp phần phát huy vai trò cầu nối 

giữa y tế xã với người dân vùng DTTS & MN.  

Thứ ba: Nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ y tế của người dân 

+ Cần để người DTTSRIN được lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT 

ban đầu phù hợp với nơi cư trú và thuận lợi cho việc quản lý sức khỏe của bản thân. 

+ Đơn giản hoá các thủ tục hành chính áp dụng cho khám, chữa bệnh ở vùng 

DTTS & MN.  

+ Các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế cần tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận với nhu 

cầu của đồng bào DTTS & MN;  

4.2.3.2. Nâng cao hiệu quả chính sách dân số, cải thiện giống nòi 

Trước hết cần thay đổi nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe ban đầu 

thông qua việc xây dựng chương trình tuyên truyền vận động thực hiện chính sách, 

thay đổi một số tập quán không phù hợp với cuộc sống hiện đại. Cụ thể cần được thực 

hiện trên các phương diện sau: 

+Về cơ chế, chính sách: Lồng ghép các chương trình giảm thiểu tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết thống với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, 

giải quyết việc làm, giáo dục – đào tạo nghề, các chương trình chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân;  

+ Về công tác truyền thông, nâng cao nhận thức: Đổi mới và xây dựng các 

chương trình truyền thông nâng cao nhận thức phù hợp với trình độ, phong tục, tập 

quán của người DTTSRIN. 

+ Về công tác lãnh đạo, quản lý: Tăng cường nhận thức và trách nhiệm của các 

cấp lãnh đạo trực tiếp thực hiện các CSDT. 

+ Về tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ chăm sóc sức 

khoẻ: Xây dựng và đưa vào vận hành hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý tại địa 

phương, triển khai các hoạt động can thiệp phù hợp.  

4.2.3.3.Về nâng cao hiệu quả chính sách giáo dục – đào tạo cho người DTTSRIN 

Để nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của chính sách giáo dục – đào tạo, Đảng và 

Nhà nước cần: 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự 

tham gia của cộng đồng nhân dân và các cấp chính quyền địa phương. 



 51 

+ Tích cực tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, 

cán bộ quản lý giáo dục. 

+ Tổ chức biên soạn sách giáo khoa, tài liệu tham khảo về văn hoá tộc người, kỹ 

năng sống cho học sinh người DTTSRIN.  

+ Sửa đổi chính sách cử tuyển hướng đến giải quyết vấn đề việc làm sau đào tạo. 

+ Có phương án điều chỉnh, quản lý/giám sát mức hỗ trợ chi phí học tập dành 

cho học sinh, sinh viên người DTTSRIN để nguồn hỗ trợ đó thực sự được đầu tư đúng 

mục đích. 

+ Nâng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động giáo dục – 

đào tạo.  

+ Tổ chức xoá mù chữ tại cộng đồng nhằm xoá bản trắng về giáo dục.  

+ Cơ sở giáo dục các cấp cần làm tốt công tác phân luồng học sinh từ độ tuổi 

hết cấp THCS.  

+ Quy định dành cho quỹ hỗ trợ sinh viên DTTSRIN ở cơ sở đào tạo các cấp  

4.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn văn hoá - ngôn ngữ các 

DTTSRIN 

4.2.4.1. Chính sách bảo tồn ngôn ngữ các DTTSRIN 

+ Rà soát, bổ sung, sửa đổi các chính sách đối với dạy, học, sử dụng ngôn ngữ 

của các DTTS nói chung, trên cơ sở đó thiết lập chính sách đặc thù về bảo tồn ngôn 

ngữ đối với nhóm DTTSRIN.  

+ Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến các nhóm DTTSRIN về nhu cầu, nguyện vọng của 

họ về việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ; khảo sát ý kiến người dân về phương pháp thực 

hiện việc bảo tồn ngôn ngữ của họ. 

+ Thực hiện có chiều sâu, có hiệu quả Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 

15/7/2010 quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.  

+ Tại các vùng DTTSRIN cư trú, cần đưa môn học tiếng DTTS như một môn học 

tự chọn trong Nhà trường, khuyến khích con em DTTSRIN sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. 

+ Phiên âm hoặc Việt hoá tiếng DTTSRIN, có thể sử dụng cách dạy tiếng DTTS 

qua bài hát, phim ảnh để trẻ dễ học, dễ tiếp thu, nhớ lâu, có cơ hội thực hành giao tiếp.  

+ Đối với dân tộc có nhiều ngành, nhóm, cần thống nhất lựa chọn một phương 

ngữ có tính phổ quát; xây dựng khung chương trình thống nhất với phương pháp giảng 

dạy như một ngoại ngữ, đáp ứng được kỹ năng đọc thông, viết thạo.  
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4.2.3.2. Chính sách bảo tồn văn hóa các DTTSRIN 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  

+ Kiểm kê, đánh giá thực trạng về di sản văn hóa truyền thống, đời sống văn hóa 

của các DTTSRIN.  

+ Tuyên truyền, vận động người DTTSRIN về ý thức tự giác tộc người, về việc 

giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hoá tộc người.  

+ Hỗ trợ bảo tồn và phát triển không gian văn hóa, bảo tồn các làng truyền thống 

tiêu biểu của các DTTSRIN, trong đó tập trung ưu tiên cho các dân tộc có số dân dưới 

1.000 người.  

+ Hỗ trợ bảo tồn, phát triển một số nghề truyền thống vùng đồng bào các 

DTTSRIN, trong đó tập trung ưu tiên cho các dân tộc có số dân dưới 1.000 người.  

+ Hỗ trợ tăng cường năng lực của các chủ thể văn hóa, đề cao các nghệ nhân, 

người có uy tín trong cộng đồng để họ nhận thức, tham gia với vai trò then chốt trong 

việc tự bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc mình thông qua các hoạt động bồi 

dưỡng, tập huấn, trao truyền văn hóa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. 

+ Hỗ trợ xây dựng các Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, nhà sinh hoạt cộng 

đồng các DTTSRIN.  

+ Gắn kết việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các 

DTTSRIN với sinh kế tộc người; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý 

thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các DTTSRIN.  

+ Nên tổ chức chương trình cho đồng bào DTTSRIN tham quan, giao lưu với 

đồng tộc của họ ở quốc gia khác.  

+ Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, ngôn ngữ các 

DTTSRIN cần thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành 

về văn hóa và thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa.  

+ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân về văn hóa và nhiệm vụ bảo tồn, phát 

triển văn hóa các DTTS, đặc biệt là các DTTSRIN. 

- Xây dựng chính sách văn hóa trong đó có nội dung ưu tiên bảo tồn, phát triển 

văn hóa các DTTSRIN. 
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- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong việc xây dựng và 

thực thi cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách về văn hóa; tránh việc chồng chéo 

hoặc bỏ sót, thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ của 

Nhà nước đối với các DTTSRIN. 

- Kêu gọi các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp; tư nhân 

đầu tư, hỗ trợ cho mục tiêu bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc rất ít người.  

- Phát triển nguồn nhân lực văn hóa là đồng bào DTTSRIN 

4.2.5. Nhóm giải pháp củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường đội ngũ cán bộ là 

người DTTSRIN 

 4.2.5.1. Về công tác củng cố hệ thống chính trị 

+ Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ tại chỗ là người DTTSRIN 

+ Phát triển đảng viên là người DTTSRIN, đặc biệt nhóm DTTSRIN cư trú ở các 

thôn bản khó khăn về kinh tế, bất ổn về chính trị. 

+ Xác định và nhận thức rõ ràng về vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy 

tín trong cộng đồng DTTSRIN.  

+ Gắn việc xây dựng tổ chức chính trị - xã hội của dân với phát triển sinh kế tộc 

người, nâng cao dân trí.  

4.2.5.2. Về phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTSRIN 

Như vậy, quan điểm phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTSRIN đó là:  

- Xây dựng đội ngũ CBCC người DTTSRIN phải gắn với đường lối chính trị, 

trước hết là quán triệt CSDT của Đảng.  

- Đào tạo đội ngũ cán bộ DTTSRIN phải xuất phát từ yêu cầu phát triển toàn diện. 

- Quán triệt yêu cầu giáo dục đào tạo chung của cả nước, song phải tính toán đầy 

đủ đến các đặc thù dân tộc và miền núi để có nội dung, chương trình và phương pháp 

đào tạo cũng như đầu tư ngân sách cho phù hợp. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ DTTSRIN phải gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng; 

phải có chính sách sử dụng tốt cán bộ dân tộc và có chế độ đãi ngộ thích đáng. 

Để thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển cán bộ là người DTTSRIN cần: 

+ Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTSRIN.  

+ Thực hiện xây dựng kế hoạchquy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

là người DTTSRIN. 
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+ Cần quan tâm nâng cao dân trí cho đồng bào các DTTSRIN. 

+ Xây dựng chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ DTTSRIN có mục 

tiêu, kế hoạch. 

+ Có phân bổ nguồn kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC là người DTTSRIN 

+ Xây dựng chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng CBCC người DTTSRIN. 

+ Nội dung, chương trình, phương thức đào tạo và phương pháp giảng dạy cho 

người học là người DTTSRIN phải phù hợp. 

+ Bổ sung và hoàn thiện chế độ đãi ngộ đối với CBCC người DTTSRIN. 

+ Xây dựng chức năng nhiệm vụ của người có uy tín. 

+ Trong công tác tổ chức cán bộ cần quan tâm đặc biệt tới việc duy trì tỷ lệ thích 

đáng và bảo đảm cơ cấu cán bộ người DTTSRIN trong hệ thống chính trị các cấp.  

+ Bố trí sử dụng đội ngũ thanh niên là người DTTSRIN đã qua đào tạo chuyên 

môn nghiệp vụ trong bộ máy quản lý lãnh đạo cấp địa phương hoặc bố trí sử dụng làm 

cán bộ nguồn lâu dài. 

+ Cần hiện thực hoá các chủ trương, chính sách, mục tiêu về phát triển công tác 

cán bộ là người DTTSRIN.  

4.2.6. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo vệ môi trường sống 

cho đồng bào DTTSRIN 

4.2.6.1. Gắn phát triển sinh kế tộc người với khai thác hợp lý các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái 

- Về tài nguyên rừng và bảo đảm sự đa dạng sinh học: cần thực hiện chính sách giao 

khoán quản lý tài nguyên rừng hiện có, kết hợp trồng rừng mới, đảm bảo rừng có chủ. 

- Để chính sách định canh, định cư được thực hiện có hiệu quả, cần đảm bảo nơi 

định cư gần với nơi canh tác sản xuất. 

- Cần thể chế hoá các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ các chức năng sinh 

thái của rừng, thảm thực vật, bảo vệ tốt nguồn nước, phát triển các khu bảo tồn thiên 

nhiên, bảo vệ cảnh quan, từ đó khôi phục lại sinh cảnh tự nhiên và đa dạng sinh học.  

- Quản lý chặt chẽ các khu vực khai thác thuỷ điện, có nghiên cứu thăm dò, cảnh 

báo nguy cơ thiên tai, sạt lở tại các khu vực người DTTSRIN cư trú.  

4.2.6.2. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường tại khu vực người DTTSRIN cư trú 

- Tuyên truyền, vận động người DTTSRIN thực hiện vệ sinh nơi ở, thực hiện mô 

hình “nhà sạch, vườn đẹp”. 
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- Bố trí các công trình vệ sinh và di dời chuồng trại gia súc, các hoạt động chăn 

nuôi gia súc, gia cầm ở xa nhà ở.  

4.2.6.3. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho người DTTSRIN trong hoạt 

động ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng 

lực cho người DTTSRIN bằng cách ứng phó và giảm thiểu các tác động của thiên tai 

và biến đổi khí hậu bằng cả hình thức trực tiếp và gián tiếp.  

- Tăng cường hướng dẫn các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, tăng cường truyền 

thông về các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, 

vấn đề bình đẳng giới, tác hại của tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.  

- Cần phát huy vai trò của phụ nữ DTTSRIN trong quản lý thiên tai và thích ứng 

với biến đổi khí hậu;  

- Lồng ghép các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu kết hợp với phát triển 

kinh tế; 

4.2.6.4. Gìn giữ và phát huy tri thức địa phương trong các hoạt động bảo vệ 

môi trường 

- Duy trì hệ thống luật tục về bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn. 

- Về kinh tế, cần hỗ trợ vốn để phát triển các cây trồng vật nuôi bản địa, có hiệu 

quả kinh tế cao gắn với tri thức địa phương và nhu cầu của người dân.  

4.3. Kiến nghị 

4.3.1. Đối với Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ 

* Đối với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

+ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần ban hành 01 Nghị quyết, 

hoặc chỉ thị về tăng cường “Những giải pháp cơ bản, cấp bách về bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN trong tình hình mới”.  

+ Các cấp ủy đảng cần đưa vấn đề bảo tồn và phát triển các DTTSRIN vào Nghị 

quyết của các cấp ủy Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

* Đối với Quốc hội 

+ Quốc hội cần khẩn trương xem xét, ban hành Luật dân tộc.  

+ Cần ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTSRIN để Chính phủ triển khai thực hiện. 
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- Giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách dân tộc của Chính phủ, Hội 

đồng Dân tộc. 

- Cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ “Kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội các vấn đề về chính sách dân tộc của Nhà nước”, cụ thể: 

+ Về luật dân số: Quốc cần tiếp tục qui định về việc sinh con thứ 3 đối với các 

cặp vợ chồng thuộc nhóm dân tộc rất ít người như Pháp lệnh dân số sửa đổi 2010 đã 

ban hành. 

+ Về luật tổ chức chính quyền địa phương: Cần qui định cụ thể về tỷ lệ tương 

ứng dân số và đại diện đồng bào dân tộc rất ít người vào trong cơ cấu tổ chức chính trị 

xã hội địa phương và HĐND. 

+ Luật bảo tồn di sản văn hóa: Cần có qui định riêng về việc bảo tồn văn hóa các 

DTTSRIN 

+ Về luật giáo dục: cần có qui định về chính sách giáo dục cho các DTTSRIN, 

không ghép chung vào các DTTS khác. 

- Đối với Chính phủ và các đoàn thể 

+ Triển khai Dự án cấp Quốc gia về “Điều tra tổng thể về thực trạng đời sống 

của đồng bào DTTSRIN” để có cơ sở dữ liệu chính xác cho việc hoạch định chính 

sách và triển khai chính sách bảo tồn và phát triển. 

+ Chính phủ cần giao nhiệm vụ cho UBDT tiến hành tổng kết rà soát lại tổng thể 

kết quả, hiệu quả và tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH  đối với 

DTTSRIN từ năm 2011 đến nay.  

+ Đề nghị mức hỗ cần phù hợp theo nhu cầu thực tế và áp dụng theo định mức 

cao nhất của chính sách. 

+ Đề nghị Chính phủ có giải pháp đột phá về huy động nguồn lực đầu tư và định 

mức hỗ trợ cho các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững, đặc biệt là chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất. 

+ Tăng cường nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, phân bổ nguồn vốn giải 

quyết việc làm riêng cho lao động DTTSRIN sau học nghề, các dự án cho vay vốn 

giải quyết việc làm cần thực hiện theo nhu cầu của người lao động. 

+ Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các DTTSRIN thuộc hộ 

nghèo và cận nghèo. 
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+ Tiếp tục quan tâm và có những chương trình hành động cụ thể đối với công tác 

đào tạo và tuyển dụng cán bộ là người DTTSRIN. 

+ Kiện toàn, nâng cao hiệu quả cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.  

+ Chính phủ cần giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế 

hoạch đầu tư, UBDT và các bộ, ngành hữu quan tiến hành Tổng điều tra đánh giá thực 

trạng đầu tư của Nhà nước cho vùng DTTSRIN.  

+ Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tại 

chỗ cho nguồn nhân lực là người DTTSRIN có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển 

KT – XH vùng DTTSRIN.  

+ Đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách: Cơ chế, chính sách phát 

triển giáo dục đối với các DTTSRIN sau 2021.  

+ Chính phủ giao nhiệm vụ cho Uỷ ban dân tộc và các cơ quan hữu quan điều tra, 

khảo sát và có báo cáo thực tiễn về thực trạng thực hiện các chế độ chính sách của 

Đảng và Nhà nước trong phát triển KT - XH nhóm DTTSRIN. 

+ Chính phủ giao UBDT chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng cơ 

sở dữ liệu thông tin quốc gia về người DTTSRIN.  

+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giao cho 01 cơ quan từ Trung ương đến 

địa phương theo dõi, tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách đối với DTTSRIN để 

thống nhất trong quản lý, chỉ đạo và điều hành. 

+ Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, Ngành, đoàn thể, các tổ chức khi xây dựng và 

thực hiện các dự án và chính sách phát triển nên chú ý sử dụng một cách tiếp cận 

tương đối văn hóa, cần thừa nhận và tôn trọng sự đa dạng của văn hóa DTTSRIN; cần 

nhận thức và phát huy thế mạnh của tri thức địa phương trong sự phát triển tộc người 

và vai trò của luật tục trong quản lý cộng đồng.  

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng 

lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào DTTS”. 

+ Nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQVN, các đoàn thể nhân dân trong việc 

tham gia triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách bảo tồn 

và phát triển các DTTSRIN. 
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4.3.2. Đối với Ủy ban dân tộc 

+ UBDT cần báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét nâng mức 

kinh phí hàng năm và bổ sung nguồn vốn cho các tỉnh theo Đề án phát triển tổng thể 

được phê duyệt.  

+ Hình thành các đề án, chương trình, chính sách phát triển các lĩnh vực: Giáo 

dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, dạy nghề, giải quyết việc làm; sử dụng cán bộ 

người DTTSRIN; bảo tồn văn hóa truyền thống; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa; 

nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; cung cấp nước sạnh và vệ sinh môi trường; xây dựng 

hệ thống chính trị cơ sở. 

+ Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan làm công tác 

dân tộc từ Trung ương tới cơ sở, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân 

tộc, cán bộ người DTTS .  

+ UBDT phải làm tốt vai trò là đầu mối chủ trì phối hợp nhiệm vụ giữa các Bộ, 

ngành địa phương trong quản lý, kiểm tra, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện 

Chiến lược.  

+ UBDT tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ việc phân định địa bàn 

dân tộc, miền núi theo trình độ phát triển  

+ Tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi chia sẻ và học tập 

kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thực hiện CSDT với các nước, các tổ chức quốc tế. 

+ Có tổng kết và thông báo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về thực 

trạng và các giải pháp đề xuất tới các địa phương có người DTTSRIN cư trú.  

+ UBDT tổ chức Hội nghị quán triệt đến các Ban dân tộc của các địa phương có 

người DTTSRIN cư trú về kết quả nghiên cứu và tập hợp các ý kiến của các cơ sở để 

xây dựng và thực hiện chính sách phát triển KT – XH. 

+ UBDT cần tổ chức các khảo sát, nghiên cứu có sự tham gia của người dân tại 

các địa phương. 

+ Cần có những khảo cứu tổng thể về sự đa dạng văn hoá tộc người, từ đó nhìn 

nhận và đánh giá đầy đủ về giá trị và ý nghĩa của thực hành văn hoá-xã hội tộc người. 

4.3.3. Đối với chính quyền các địa phương có người DTTSRIN  

+ Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách của Đảng và 

Nhà nước đối với người DTTSRIN. 
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+ Mỗi địa phương cần căn cứ vào điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương để xây 

dựng các chương trình, đề án phát triển riêng phù hợp với nhóm DTTSRIN cư trú trên địa 

bàn, căn cứ trên Đề án tổng thể quốc gia. 

+ Các địa phương cần có chiến lược xã hội hoá các nguồn lực để phục vụ cho 

sự phát triển của địa phương mình ngoài chính sách và nguồn ngân sách hỗ trợ của 

Trung ương. 

+ Các địa phương cần tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về các tri thức địa 

phương của người DTTSRIN. 

+ Cần xem xét tập trung một số hạng mục cụ thể, đảm bảo phù hợp với nhu cầu 

thực tế của người dân, tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp.  

+ Các địa phương cần rà soát và chọn lọc các công trình thật cần thiết, phân tích 

kỹ hiệu quả đầu tư về kinh tế và các mặt xã hội gửi dự kiến kế hoạch về UBDT để xem 

xét và có ý kiến trước khi phê duyệt bố trí vốn thực hiện.  

+ Các địa phương có giải pháp hiệu quả khắc phục những khó khăn, tồn tại và 

chủ động lồng ghép các chương trình, chính sách trên địa bàn, tăng cường thu hút các 

nguồn lực xã hội đầu tư cho vùng DTTS.  

4.3.4. Đề xuất biện pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách bảo tồn và 

phát triển các DTTSRIN trong thời gian tới 

- Đối với nhóm DTTSRIN có quy mô dân số dưới 5.000 người (trong đó 5 dân 

tộc có dân số dưới 1.000 người là Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Brâu). 

+ Cần tập trung vào các vấn đề cấp bách đặt ra là quy mô và chất lượng dân số 

của tộc người, khi giải quyết vấn đề về duy trì nòi giống và đời sống vật chất cần lồng 

ghép định hướng về bảo tồn văn hoá.  

+ Cần có chính sách hỗ trợ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 

để đảm bảo quy mô dân số. 

+ Có chính sách hỗ trợ đặc thù về bảo tồn ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ của các dân 

tộc này. 

- Đối với nhóm DTTSRIN có quy mô dân số từ 5000-10.000 người 

+ Với nhóm dân tộc này cần có khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào về 

đầu tư, phát triển các hạng mục. Với quy mô dân số của nhóm này thì cần tập trung 

vào nâng cao chất lượng dân số, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế để đảm bảo điều 
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kiện sống tối thiểu, trên cơ sở ổn định cuộc sống, tiến tới thực hiện các chương trình, 

dự án về bảo tồn văn hoá.  

- Đối với hoạch định và thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển các DTTSRIN: 

+ Thúc đẩy nhanh các cải cách kinh tế, tạo đà cho tăng trưởng để có nguồn lực 

thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội, góp phần giảm sự gia tăng khoảng cách 

giàu -nghèo giữa đồng bào DTTSRIN với các vùng và các nhóm đối tượng khác 

trong cả nước; 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào DTTSRIN có điều kiện gắn với đối 

tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến 

khích sự tích cực, chủ động tham gia của đồng bào.  

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các vùng miền núi và 

DTTSRIN gắn với xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là giao thông, điện, trường học 

và thủy lợi, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các vùng để tăng khả năng tiếp cận;  

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết của nhóm DTTSRIN 

bằng nhiều hình thức khác nhau, thay đổi các thói quen sinh hoạt lạc hậu để các đối 

tượng chủ động tiếp cận và cải thiện điều kiện sống; 

- Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả: mô hình liên kết sản 

xuất, chế biến tiêu thụ giữa hộ nghèo, vùng nghèo với nhà khoa học và doanh nghiệp; 

nhân rộng mô hình thoát nghèo gắn kết với cộng đồng dân cư tại địa bàn; 

- Nghiên cứu và điều chỉnh chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp với đặc điểm 

vùng miền, lĩnh vực, trình độ sản xuất của đồng bào DTTSRIN, điều chỉnh mức vay, 

lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp gắn với chính sách khuyến nông, khuyến công, 

khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật; 

- Điều chỉnh cơ cấu đầu tư của Ngân sách nhàn nước cho lĩnh vực giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe và chính sách BHYT để bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y 

tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTSRIN; 

- Tiến hành áp dụng cơ chế đánh giá chính sách độc lập để phục vụ sơ kết, tổng 

kết, sửa đổi bổ sung và xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cho 

phù hợp và hiệu quả; 

4.4. Đề xuất khung theo dõi, đánh giá bảo tồn, phát triển các DTTSRIN  

4.4.1. Sự cần thiết của khung theo dõi, đánh giá bảo tồn, phát triển các DTTSRIN  

Thứ nhất: Đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước 
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Thứ hai: Cung cấp luận cứ cho hoạch định, tổ chức thực hiện, điều chỉnh chính 

sách bảo tồn và phát triển DTTSRIN ở từng thời kỳ 

Thứ ba: Thể hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hoạch định và thực thi 

chính sách 

Thứ tư: Là căn cứ để đan kết với các mục tiêu phát triển bền vững nói chung và 

vùng DTTS nói riêng một cách hiệu quả nhất 

4.4.2. Đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá kết quả bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN ở Việt Nam 

4.4.2.1. Căn cứ xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá kết quả bảo tồn và phát triển 

các DTTSRIN ở Việt Nam 

a. Cơ sở pháp lý  

- Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015  

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê  

- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội 

dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Luật Thống kê ban 

hành kèm theo danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Danh mục này gồm 186 

chỉ tiêu nhưng mới chỉ bao gồm mã số và tên nhóm chỉ tiêu/chỉ tiêu. Trong danh mục 

chỉ tiêu thống kê quốc gia có nhiều chỉ tiêu thực hiện liên quan đến phát triển bền 

vững vùng DTTS.  

- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định khái niệm, phương pháp tính, phân tổ 

chủ yếu, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập đối với từng chỉ tiêu cụ thể. 

Như vậy, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung của một số chỉ tiêu thống 

kê về phát triển bền vững. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2016 về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (với Phụ lục V (mẫu 1) kèm theo, đã xác định quy trình đánh giá tác động 

chính sách với 5 bước, trong đó đánh giá tác động của các giải pháp (chính sách) đối 

với các đối tượng chịu tác động từ chính sách được đặt ra sau khi xác định vấn đề bất 

cập, xác định mục tiêu và các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề). 
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- Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội Khóa XIII về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi; 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; 

- Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; 

- Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025; 

- Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít 

người (Quyết định số 2086/QĐTTg); 

- Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ 

Lao” (Quyết định số 1672/QĐTTg);   

- Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 

2025” (Quyết định số 1898/QĐTTg);  

- Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể 

phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

b, Cơ sở thực tiễn  

* Hệ thống chỉ tiêu về phát triển con người Việt Nam (HDI): là một phương 

pháp đo lường tổng hợp để đánh giá sự tiến bộ lâu dài trong 03 chiều cạnh cơ bản 

trong phát triển con người gồm: cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, tiếp cận tri thức và 

tiêu chuẩn sống tốt 

* Căn cứ vào chỉ số phát triển Giới (GDI): GDI đo lường bất bình đẳng giới 

trong thành tựu của ba chiều cạnh cơ bản trong phát triển con người, gồm: sức khỏe 

(đo bằng tuổi thọ kỳ vọng khi sinh của nam và nữ), giáo dục (đo bằng số năm đi học 

dự kiến ở trẻ nam và nữ, và số năm đi học trung bình của người nam và nữ từ 25 tuổi), 

và sở hữu nguồn lực kinh tế (đo bằng GNI bình quân đầu người của nam và nữ). 

* Căn cứ vào chỉ số bất bình đẳng giới (GII): phản ánh sự bất bình đẳng dựa 

trên giới theo ba chiều cạnh gồm - sức khỏe sinh sản, trao quyền và hoạt động kinh tế. 

* Căn cứ vào chỉ số nghèo đa chiều (MPI): xác định các thiếu hụt chồng chéo mà 

các cá nhân phải đối mặt ở 03 chiều cạnh gồm: sức khỏe, giáo dục và tiêu chuẩn sống. 

* Khoảng cách giới theo vòng đời: Bảng phân tích này gồm 12 chỉ số được 

chọn chính cho thấy khoảng cách giới trong các lựa chọn và cơ hội trong suốt cuộc đời 
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(vòng đời)– từ thời thơ ấu và tuổi trẻ, tuổi trưởng thành và tuổi già. Các chỉ số đề cập 

đến giáo dục, thị trường lao động và công việc, đại diện chính trị, sử dụng thời gian và 

an sinh xã hội. Có ba chỉ số chỉ dành cho phụ nữ và các chỉ số còn lại được đưa ra 

dưới dạng tỷ lệ nữ so với nam. 

* Chỉ số trao quyền cho phụ nữ: Bảng này gồm bộ 13 chỉ số trao quyền cho 

phụ nữ, cho phép so sánh sự trao quyền trên 3 phương diện sức khỏe sinh sản và kế 

hoạch hóa gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, và trao quyền kinh tế xã hội. 

* Chỉ số bền vững kinh tế - xã hội: Bảng này gồm bộ 11 chỉ số phản ánh tính 

bền vững kinh tế - xã hội. Các chỉ số bền vững kinh tế bao gồm: tổng tiết kiệm ròng 

sau điều chỉnh, tổng nợ, tổng vốn đầu tư, số lao động qua đào tạo, sự đa dạng các mặt 

hàng xuất khẩu và chi tiêu cho nghiên cứu, phát triển. Các chỉ số bền vững xã hội bao 

gồm: tỷ lệ người già phụ thuộc ước tính đến năm 2030, tỷ lệ giữa tổng chi cho giáo 

dục, y tế và chi tiêu quân sự; thay đổi của chỉ số bất bình đẳng trong phân phối HDI và 

thay đổi bất bình đẳng giới và thu nhập. 

* Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa: 

Công ước cũng nhấn mạnh nhu cầu lồng ghép văn hóa như một yếu tố có tính chiến 

lược vào các chính sách phát triển quốc gia và quốc tế, cũng như trong hợp tác quốc tế, 

đồng thời lưu ý đến Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (2000) trong đó đặc 

biệt nhấn mạnh đến việc xóa đói giảm nghèo. 

* Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ: Vào tháng 9/2000, 189 quốc gia thông 

qua Tuyên ngôn thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, một văn bản tổng quát nêu rõ cam 

kết “làm cho quyền phát triển trở thành hiện thực đối với mọi người và khai thông mơ 

ước của toàn thể nhân loại”. Bản tuyên ngôn nêu rõ 8 mục tiêu nhất quán 

* Khung sinh kế bền vững DFID: Khung phân tích này đề cập đến 05 yếu tố 

và thành tố hợp thành sinh kế, đồng thời cũng đề cập đến khái niệm “vốn” (capital), 

cho rằng có năm loại tài sản vốn, hay hình thức vốn, để bảo đảm an ninh sinh kế hay 

giảm nghèo. 

4.4.2.2. Hệ thống chỉ số đánh giá chung 

Các tiêu chí đánh giá kết quả bảo tồn, phát triển KT - XH của cộng đồng 

DTTSRIN phải đáp ứng được yêu cầu về: 

+ Mức độ thỏa đáng: Chỉ tiêu đánh giá phải đo lường được sự việc cần đo lường; 

+ Độ tin cậy: Chỉ tiêu đánh giá có khả năng tạo ra sự chính xác trong đo lường; 
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+ Có thể hiểu được: Chỉ tiêu đánh giá cần rõ ràng, không phát sinh hiểu lầm; 

+ Kịp thời: Thời điểm xác định giá trị tính toán của chỉ tiêu đánh giá hợp lý; 

+ Phù hợp với mục đích: Chỉ tiêu đánh giá phải phản ánh mục đích hoặc thành 

quả của việc thực hiện chính sách một cách phù hợp; 

+ Mức độ ảnh hưởng của chính sách: Độ lớn của mức độ ảnh hưởng của chính 

sách đối với sự việc mà chỉ tiêu đánh giá đo lường; 

+ Khả năng đo lường: Sự bảo đảm về kỹ thuật đo lường các dữ liệu của chỉ tiêu 

đánh giá; 

+ Khả năng thao tác: Khả năng mà người đánh giá có thể thao tác giá trị đo 

lường của tiêu chí đánh giá; 

+ Độ bao quát: Không để sót mặt trọng yếu nào của biện pháp chính sách và 

được bao quát bởi các tiêu chí đánh giá; 

+ Không trùng lắp, thừa các chỉ tiêu đánh giá, các chỉ tiêu đo lường các mặt 

khác nhau; 

Cũng có thể gom các tiêu chí (chỉ tiêu) phục vụ cho mục tiêu của chính sách 

bảo tồn, phát triển KT - XH  của cộng đồng DTTSRIN vào 3 tiêu chí mang tính khái 

quát là tính hiệu lực, tính khả thi, tính hiệu quả và tính công bằng: 

+ Tính hiệu lực; 

+ Tính khả thi; 

+ Tính hiệu quả; 

+ Tính công bằng. 

4.4.2.3. Nhóm các chỉ số đánh giá thành phần 

a. Chỉ số đánh giá về sinh kế, kinh tế và điều kiện vật chất 

- Diện tích đất sản xuất bình quân; 

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn DTTSRIN; 

- Thu nhập bình quân đầu người. 

b.Chỉ số đánh giá về giáo dục – đào tạo 

- Tỷ lệ không biết đọc tiếng phổ thông; 

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

c. Chỉ số đánh giá về dân số, chất lượng dân số 
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- Dân số, mật độ dân số; 

- Tỷ suất sinh thô; 

- Tổng tỷ suất sinh; 

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; 

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

d. Chỉ số đánh giá về bình đẳng giới 

e. Chỉ số đánh giá sự bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ truyền thống; 

g. Chỉ số đánh giá về vệ sinh môi trường, điều kiện sống, thông tin; 

h. Chỉ số đánh giá về đời sống chính trị, tham chính. 

4.4.3. Đề xuất khung theo dõi, đánh giá chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN ở Việt Nam 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Loại đánh giá Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

đánh giá 

Đầu 

kỳ 

Giữa 

kỳ 

Cuối 

kỳ 

Tác 

động 

I.Chỉ số đánh giá về sinh kế, kinh tế và điều kiện vật chất (16 chỉ tiêu) 

1 Diện tích đất sản xuất bình quân       

2 Tỷ lệ thiếu đất sản xuất       

3 Lực lượng lao động       

4 Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm       

5 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo       

6 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn DTTSRIN       

7 Thu nhập bình quân đầu người       

8 Tỷ lệ thất nghiệp       

9 Tỷ lệ lao động thiếu việc làm       

10 Năng suất lao động bình quân       

11 Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 

      

12 Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

      

13 

14 

Tỷ lệ nghèo/đói của các DTTSRIN       



 66 

15 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm       

16 Số lao động người DTTSRIN trong độ tuổi từ 18 đến 

35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, 

việc làm 

      

III. Chỉ số đánh giá về giáo dục – đào tạo (20 chỉ tiêu) 

1 Tỷ lệ không biết đọc tiếng phổ thông       

2 Tỷ lệ không biết viết chữ phổ thông       

3 Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi không biết chữ       

4 Tỷ lệ người DTTSRIN độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ       

5 Số người được xóa mù chữ, số học sinh bổ túc văn hóa       

6 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp PTTH thi lên trung cấp, cao 

đẳng, đại học 

      

7 Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia       

8 Trình độ lực lượng lao động theo độ tuổi       

9 Số năm đến trường bình quân       

10 Tỷ lệ lao động qua đào tạ       

11 Tỷ lệ lao động đạttrình độ đại học, cao đẳng và trung 

học chuyên nghiệp 

      

12 Số trường học, nhà bán trú, nhà giáo viên chưa được 

kiên cố 

      

13 

 

Tỷ lệ học sinh người DTTSRIN đi học đúng tuổi (tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tương 

đương) 

      

14 Số sinh viên người DTTSRIN (đại học, cao 

đẳng)/nghìn dân 

      

15 Số người DTTSRIN làm việc trong các tổ chức khoa 

học -công nghệ 

      

16 Số người DTTSRIN hoạt động nghiên cứu khoa học 

và công nghệ 

      

17 Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông       

18 Tỷ lệ học sinh học tốt nghiệp THPT       

19 Số lượng và tỷ lệ người DTTSRIN có trình độ sau đại 

học 

      

20 Số lượng và tỷ lệ người DTTSRIN trong độ tuổi lao 

động được đào tạo các chương trình giáo dục nghề 
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nghiệp 

III. Chỉ số đánh giá về dân số, chất lượng dân số (34 chỉ tiêu) 

1 Dân số, mật độ dân số       

2 Tuổi thọ trung bình       

3 Tỷ số giới tính khi sinh       

4 Tỷ suất sinh thô       

5 Tổng tỷ suất sinh       

6 Tỷ suất chết thô       

7 Tỷ lệ tăng dân số       

8 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên       

9 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng       

10 Tỷ lệ trẻ em DTTTSRIN từ 1-5 tuổi được tiêm chủng 

các loại văn xin 

      

11 Tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở DTTSRIN        

12 Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh       

13 Tỷ lệ người khuyết tật       

14 Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu       

15 Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh       

16 Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống       

17 Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi       

18 Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi       

19 Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế       

20 Số lượng phòng khám       

21 Số bác sĩtrên mười nghìn dân       

22 Số giường bệnh trên mười nghìn dân       

23 Số lần khám thai bình quân của bà mẹ       

24 Tỷ lệ phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai       

25 Tổng số người/cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp 

KHHGĐ 

      

26 Tỷ lệ người DTTSRIN có thẻ BHYT       

27 Bình quân số lần sử dụng thẻ BHYT trong 1 năm 

củangười DTTSRIN 
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28 Số lượng cộng tác viên dân số, y tế thôn bản, cán bộ 

dân số ở trạm y tế xã, người có uy tín trong cộng đồng 

các DTTSRIN được cung cấp thông tin, kiến thức về 

dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, bà mẹ và trẻ em 

      

29 Tỷ lệ thanh niên DTTSRIN được tư vấn tiền hôn nhân, 

khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm phát hiện các bệnh 

về truyền nhiễm, HIV 

      

30 Tỷ lệ phụ nữ mang thai sinh con tại nhà       

31 Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám quản lý thai nghén 

và được chăm sóc y tế 

      

32 Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát 4 loại bệnh tật 

bẩm sinh phổ biến nhất 

      

33 Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh 

phổ biến nhất 

      

34 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân của trẻ em 

dưới 5 tuổi 

      

IV. Chỉ số đánh giá về bình đẳng giới (15 chỉ tiêu) 

1 Số lượt phụ nữ người được trợ giúp pháp lý       

2 Tỷ lệ cán bộ nữ xã tham gia hệ thống chính trị từ cấp 

cơ sở trở lên 

      

3 Tỷ lệ cán thôn/bản là phụ nữ       

4 Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng       

5 Tỷ lệ nữ đại biểu tham gia các cơ quan dân cử các cấp       

6 Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong các tổ 

chức chính trị - xã hội 

      

7 Tỷ lệ người DTTSRIN sử dụng thẻ BHYT để khám 

chữa bệnh theo giới tính  

      

8 Tỷ lệ lao động nữDTTSRIN qua đào tạo       

9 Tỷ lệ lao động nữ có trình độ đại học, cao đẳng và 

trunghọc chuyên nghiệp 

      

10 Tuổi thọ trung bình của nam/nữ DTTSRIN       

11 Tỷ lệ phần trăm nam, nữ DTTSRIN giữ các chức vụ 

hành chính và cán bộ quản lý 

      

12 Trình độ giáo dục trung bình của nam/nữ DTTSRIN       

13 Thu nhập bình quân đầu người của nam/nữ DTTSRIN       
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14 Tỷ lệ phần trăm nam, nữ DTTSRIN chia theo nghề 

nghiệp và trình độ kỹ thuật 

      

15 Tỷ lệ nam - nữ DTTSRIN hoạt động kinh tế        

V. Chỉ số đánh giá sự bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ truyền thống (14 chỉ tiêu) 

1 Tỷ lệ người từ 5 tuổi trở lên, biết sử dụng nhạc cụ 

truyền thống của dân tộc mình (%) 

      

2 Tỷ lệ người từ 5 tuổi trở lên, biết hát bài hát  truyền 

thống của dân tộc mình (% 

      

3 Tỷ lệ người từ 5 tuổi trở lên, biết múa các bài múa 

truyền thống của dân tộc mình 

      

4 Số lượng và tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa       

5 Số lượng các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

được sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu 

      

6 Số lượng các DTTSRIN trong tình trạng cần bảo vệ 

khẩn cấp về văn hóa 

      

7 Số lượng các di sản văn hóa tiêu biểu được quảng bá, 

khai thác và phát huy giá trị 

      

8 Số lượng cán bộ làm công tác văn hóa ở vùng 

DTTSRINlà người của dân tộc mình (hoặc của dân tộc 

anh em có thời gian sinh sống lâu trên địa bàn, hiểu 

biết sâu về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống 

của dân tộc bản địa) đã được bồi dưỡng, đào tạo về 

chuyên môn của ngành. 

      

9 Số lượng nghề thủ công truyền thống có nguy cơ mai 

một, thất truyền 

      

10 Số lượng các tài sản văn hóa của dân tộc được kiểm kê       

11 Số lượng các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền 

thống có nguy cơ thất truyền 

      

12 Số lượng lễ hội các cấp       

13 

 

Số lượng các chương trình phát thanh, truyền hình phù 

hợp với văn hóa vùng đồng bào DTTSRIN 

      

14 Số chương trình, số giờ chương trình phát 

thanh/truyền hình định hướng đối tượng là người 

DTTSRIN 

      

VI. Chỉ số đánh giá về vệ sinh môi trường, điều kiện sống, thông tin (12 chỉ tiêu) 

1 Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch       
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2 Tỷ lệdân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh       

3 Số thuê bao điện thoại bình quân 100 người dân       

4 Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động/nghìn dân       

5 Tỷ lệ người sử dụng Internet/nghìn dân       

6 Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet       

7 Số hộ chưa có/thiếu điện sinh hoạt       

8 Số hộ chưa có/thiếu điện sản xuất       

9 Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà sử dụng       

10 Diện tích nhà ở bình quân đầu người       

11 Số hộ còn nhà tạm, chưa kiên cố       

12 Tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ sinh       

VII. Chỉ số đánh giá về đời sống chính trị, tham chính (7 chỉ tiêu) 

1 Tỷ lệ đội ngũ CBCC là người DTTSRIN       

2 Số lượng đảng viên là người DTTSRIN       

3 Số lượng đảng viên trong vùng đồng bào DTTSRIN       

4 Tỷ lệ thôn/bản có chi bộ Đảng       

5 Số lượng người theo các tôn giáo       

6 Số người vi phạm pháp luật hình sự       

7 Số vụ tai nạn giao thông       

 

* Tiểu kết chương 4:  

Các giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả các chính sách bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN được đưa ra trong chương này dựa trên cơ sở các quan điểm định 

hướng đề xuất giải pháp. Thứ nhất, chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN 

phải được hoạch định, thực hiện theo hướng bền vững, bình đẳng và đoàn kết dân tộc; 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần gắn với 

việc nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước và sự tham gia của hệ 

thống chính trị; Thứ ba, Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần dựa trên 

tiếp cận quyền và sự tôn trọng đa dạng văn hoá; Thứ tư, chính sách bảo tồn và phát 

triển các DTTSRIN cần phải được coi là một chính sách công đặc thù của Nhà nước; 

Thứ năm, chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần chú ý đến tính toàn diện 

của chính sách. 
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Trên cơ sở các quan điểm định hướng, đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN đến năm 2030 theo 6 nhóm vấn đề 

mang tính cơ bản, cấp bách: 

Một là, nhóm giải pháp chung trong việc đảm bảo đời sống của đồng bào 

DTTSRIN. Trước mắt, cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTSRIN. Và về lâu dài, Đảng và 

Nhà nước, mỗi địa phương cụ thể cần xây dựng và thực hiện Chính sách bảo tồn khẩn 

cấp và phát triển văn hóa của đồng bào DTTSRIN.  

Hai là, nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo, phát triển 

kinh tế cho đồng bào DTTSRIN. Bao gồm: (1) Giải pháp về phát triển bền vững sinh 

kế tộc người; (2) Giải pháp về đào tạo, hỗ trợ tạo việc làm; (3) Giải pháp cho vay vốn 

giải quyết việc làm. 

Ba là, nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách y tế, dân số và giáo dục cho 

đồng bào DTTSRIN. Cụ thể, (1) Nâng cao hiệu quả chính sách y tế; (2) Nâng cao hiệu 

quả chính sách dân số, cải thiện giống nòi; (3) Nâng cao hiệu quả chính sách giáo dục 

– đào tạo cho người DTTSRIN. 

Bốn là, nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn văn hoá - ngôn 

ngữ các DTTSRIN với hai nhiệm vụ cụ thể là bảo tồn ngôn ngữ các DTTSRIN và bảo 

tồn văn hóa các DTTSRIN.  

Năm là, nhóm giải pháp củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường đội ngũ 

cán bộ là người DTTSRIN. Cụ thể, là công tác củng cố hệ thống chính trị và phát triển 

đội ngũ cán bộ là người DTTSRIN. 

Sáu là, nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo vệ môi trường sống 

cho đồng bào DTTSRIN: (1) Gắn phát triển sinh kế tộc người với khai thác hợp lý các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái; (2) Thực hiện tốt vệ sinh 

môi trường tại khu vực người DTTSRIN cư trú; (3) Tổ chức tập huấn nâng cao năng 

lực cho người DTTSRIN trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; (4) Gìn giữ và 

phát huy tri thức địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Thể hiện tính khả thi của giải pháp, đề tài cũng đưa ra các khuyến nghị đối với 

Chính phủ, với Uỷ ban dân tộc và với các địa phương. Bởi lẽ để chính sách thực sự phù 

hợp với nhu cầu, phát huy được tối đa hiệu quả, còn phụ thuộc rất nhiều vào bối 

cảnh/điều kiện thực hiện chính sách. Cần sự chỉ đạo quyết liệt, chủ trương nhất quán, rõ 
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ràng của Chính phủ, cũng như năng lực thực hiện chính sách của các cấp/Bộ/Ngành/địa 

phương và sự tham gia tích cực của người dân.  

Để nâng cao hiệu quả các chính sách bảo tồn, phát triển các DTTSRIN, đề tài 

cũng đề xuất xây dựng khung theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách này. 

Thực tiễn cho thấy, theo dõi và đánh giá là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu có 

thể được sử dụng để cải thiện cách thức thực hiện kết quả của chính sách bảo tồn, phát 

triển các DTTSRIN ở Việt Nam, cung cấp luận cứ cho hoạch định, tổ chức thực hiện, 

điều chỉnh chính sách bảo tồn và phát triển DTTSRIN ở từng thời kỳ và thể hiện trách 

nhiệm giải trình của cơ quan hoạch định và thực thi chính sách. Đồng thời là căn cứ để 

đan kết với các mục tiêu phát triển bền vững nói chung và vùng DTTS nói riêng một 

cách hiệu quả nhất. Các chỉ tiêu được đưa vào khug theo dõi, đánh giá gồm: Chỉ số 

đánh giá về sinh kế, kinh tế và điều kiện vật chất; Chỉ số đánh giá về giáo dục – đào 

tạo; Chỉ số đánh giá về dân số, chất lượng dân số; Chỉ số đánh giá về bình đẳng giới; 

Chỉ số đánh giá sự bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ truyền thống; Chỉ số đánh giá về vệ sinh 

môi trường, điều kiện sống, thông tin; Chỉ số đánh giá về đời sống chính trị, tham 

chính. Hai mô hình được sử dụng để đánh giá kế hoạch hoạt động/các chương trình 

can thiệp là: Mô hình 1: Theo dõi, đánh giá có sử dụng nhóm đối chứng; Mô hình 2: 

Khung theo dõi, đánh giá trước và sau can thiệp không có nhóm chứng.  
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KẾT LUẬN 

Bảo tồn và phát triển DTTSRIN luôn được xác định là vấn đề cấp thiết trong 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, nhiều chính 

sách, chương trình, đề án dành cho 17 dân tộc thuộc nhóm thiểu số rất ít người (Si 

La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo Ngái, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cơ Lao, Lự, Pà 

Thẻn, Chứt, La Ha, Phù Lá và  La Hủ) đã được triển khai. Đời sống KT – XH của 

một số dân tộc trong nhóm DTTSRIN cũng có những bước đổi thay đáng kể. Song, 

bên cạnh đó, nhóm dân tộc yếu thế, dễ bị tổn thương này hiện vẫn còn đứng trước 

nhiều vấn đề tồn tại dai dẳng. Một số dân tộc vẫn chưa thoát khỏi “lõi nghèo”, tình 

trạng suy giảm dân số, suy thoái giống nòi, nguy cơ mất thành phần dân tộc hiện ở 

mức báo động đỏ. Đồng thời, họ cũng phải đối mặt với không ít vấn đề mới phát sinh 

trong quá trình phát triển.  

Từ cơ sở khoa học, thực tiễn về đời sống KT- XH - văn hóa của các DTTSRIN 

và những phân tích đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của chính sách đối với nhóm 

dân tộc thiểu số ít người, đề tài đã chỉ ra những vấn đề cơ bản, cấp bách trong đời sống 

cộng đồng DTTSRIN cùng những khoảng trống trong chính sách. Trên cơ sở đó, đưa 

ra những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của chính sách 

bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở nước ta đến năm 2030. Cụ thể: 

1. Đề tài đã phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên thuộc địa bàn cư trú của 

DTTSRIN theo 3 tiểu vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn – Tây Nguyên và khái 

quát đặc trưng văn hóa tộc người của 17 DTTSRIN với những đặc điểm sau: 

+ Phần lớn các cộng đồng dân tộc này đều sống ở vĩ độ cao, có vị trí trọng yếu về 

an ninh quốc phòng. Địa hình có độ dốc lớn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giao thông 

đi lại khó khăn.  

 + Để thích nghi với điều kiện tự địa bàn sinh tụ, hầu hết cư dân đều chọn sinh kế 

nông nghiệp, canh tác nương rẫy và chăn thả và sống dựa vào rừng. Do vậy, phần lớn 

DTTSRIN đều có đời sống đói nghèo, hoạt động kinh tế, hạ tầng cơ sở còn kém phát 

triển, thu nhập bình quân rất thấp so với các dân tộc khác cộng cư trên địa bàn sinh tụ 

(trừ dân tộc Ngái).  

+ Đây là nhóm dân tộc có dân số ít (<10 ngàn) nhưng có lịch sử di cư tương đối 

phức tạp, dễ bị tổn thương và biến đổi văn hóa do chịu ảnh hưởng, chi phối về văn hóa 

từ các dân tộc có quy mô lớn trên địa bàn sinh sống.  
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2. Trên cơ sở phân tích đánh giá thực tiễn hai quốc gia ít nhiều có nét tương đồng 

với Việt Nam là Trung Quốc và Malaysia, đề tài cũng rút ra những bài học kinh 

nghiệm trong vấn đề bảo tồn, phát triển DTTSRIN như: xác định đúng vị trí, vai trò 

của người DTTSRIN trong cộng đồng DTTS Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo 

tồn và phát triển; đặt người DTTSRIN vào trung tâm của chính sách bảo tồn, phát 

triển; tôn trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người DTTSRIN là tiền đề 

cho sự ổn định và phát triển bền vững; hỗ trợ sinh kế và các dịch vụ xã hội cơ bản là 

biện pháp cơ bản để bảo tồn, phát triển bền vững; luật hóa chính sách bảo tồn, phát 

triển là thể hiện sự cam kết chính trị của Nhà nước đối với quyền của các DTTSRIN; 

thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển cân bằng.  

3. Qua khảo sát và xử lý số liệu thực tế tại 48 xã, 33 huyện thuộc 13 tỉnh có 17 

dân tộc được thụ hưởng chính sách dành cho DTTSRIN, có thể đưa ra những nhận xét 

khái quát về thực trạng đời sống KT - XH, văn hóa của các DTTSRIN: 

+ Về đời sống KT - XH của các DTTSRIN hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó 

khăn. Thậm chí có những dân tộc chưa đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu, cơ bản. 

Hoạt động kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp và sản xuất tự cung, tự 

cấp, tự phát, manh mún do thiếu kiến thức, kỹ thuật và thị trường đầu ra. Nguồn thu 

nhập của hộ gia đình còn rất thấp, chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và khai thác các 

nguồn lợi tự nhiên. Các sinh kế bản địa chưa được khuyến khích khai thác. Một số 

sinh kế mới nảy sinh như làm thuê tự do ngoài địa phương hoặc lao động vượt biên 

trái phép bấp bênh, mang tính thời vụ và đặc biệt dẫn đến tình trạng hiện đang đối mặt 

với sự biến đổi văn hóa.  

 Tình trạng nghèo đói ở hầu hết các DTTSRIN vẫn còn ở mức cao. Tình trạng 

thiếu đất sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sạch, thiếu điện sinh hoạt, thiếu lương thực 

vẫn rất phổ biến ở các dân tộc đã qua khảo sát. Cơ sở hạ tầng như nhà ở, trường học, 

trạm y tế, các công trình nước sạch, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông còn kém phát 

triển, tạo ra những rào cản trong tiếp cận với giáo dục và y tế.  

Chất lượng dân số còn thấp do tỷ lệ tử vong và suy dinh dưỡng ở trẻ em còn ở 

mức cao. Tỷ lệ người biết đọc, biết viết chữ phổ thông còn thấp. Tình trạng bỏ học của 

học sinh ở các cấp tăng lên theo các cấp học, đặc biệt tỷ lệ học sinh theo học THPT 

còn rất thấp ở hầu hết các dân tộc đã qua khảo sát. 
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+ Tình trạng mai một và mất dần vai trò của thiết chế xã hội truyền thống, gia 

đình - dòng họ, thiết chế làng bản và vai trò của già làng - hay những người có uy tín 

trong cộng đồng có sự suy giảm. Không gian văn hóa và môi trường sống của những 

dân tộc tái định cư theo chính sách hạ sơn hoặc di vén lòng hồ bị thay đổi hoàn toàn là 

nguyên nhân căn bản của sự biến đổi, mai một, đứt đoạn văn hóa, đến mức có những 

tộc người đang đứng bên bờ vực thẳm của sự tiêu biến (dân tộc Ơ Đu).  

4. Từ sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách lớn phát triển KT-XH miền núi, hệ thống chính sách 

bảo tồn, phát triển các DTTS nói chung và DTTSRIN nói riêng ngày càng hoàn thiện, 

phù hợp với nhu cầu, yêu cầu phát triển. Đồng bào các DTTSRIN ở nước ta đã và 

đang được thụ hưởng đầy đủ các chính sách dân tộc chung và đặc thù do Đảng và Nhà 

nước triển khai.  

Đề tài đã hệ thống hoá các chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN ở Việt 

Nam từ năm 1990 đến nay. Trong đó, gồm hệ thống chính sách chung và hệ thống 

chính sách đặc thù, được hình thành qua 3 giai đoạn: 1990-2010, 2011-2015, 2016-

2020. Ngoài hệ thống chính sách dùng chung cho các DTTS, Đảng và Nhà nước đã 

ban hành 4 chính sách đặc thù dành cho DTTSRIN, gồm: Quyết định số 2123/QĐ-TTg 

về việc phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 

2010 – 2015; Quyết định số 1672/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển KT - XH vùng 

các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao (ngày 26/09/2011); Quyết định 2086/QĐ-

TTg ngày 31/10/2016 thông qua Đề án hỗ trợ phát triển KT - XH  các DTTSRIN giai 

đoạn 2016 - 2025; Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định 

chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh 

viên DTTSRIN. 

5. Từ năm 1990 đến nay, nhất là từ 2011 – 2020, đồng bào các DTTSRIN ở nước 

ta đã và đang được thụ hưởng đầy đủ các chính sách đối với DTTS nói chung và chính 

sách đặc thù dành cho DTTSRIN. Hệ thống chính sách đã đem đến một số kết quả 

nhiều mặt đời sống KT – XH. Trong đó, Đề tài tập trung làm rõ kết quả của 4 chính 

sách đặc thù dành cho DTTSRIN, cụ thể như sau: 

+ Đề án "Phát triển KT - XH  vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao" theo 

Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 – 

2019, thực hiện tại 88 thôn, bản; trên 27 xã, thuộc 9 huyện các tỉnh Lai Châu, Điện 
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Biên và Hà Giang. Tính đến năm 2019, đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao phát 

triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; củng cố hệ thống 

chính trị cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ, nâng 

cao trình độ cho cán bộ là người dân tộc La Hủ, Mảng, Cống, Cơ Lao, bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, rừng đầu 

nguồn và chuyển quyền biên giới quốc gia. Trong đó có những chỉ tiêu thực hiện đạt 

100% hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà ở theo quy định tại Quyết định số 

167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ); 100% 

thôn, bản có chi bộ Đảng, có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm; cán bộ xã có trình độ 

trung học cơ sở trở lên. 

+ Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KT - XH  các DTTSRIN giai đoạn 2016 - 2025 

Đề án hỗ trợ phát triển KT - XH  các DTTSRIN giai đoạn 2016 - 2025 được thực 

hiện tại 194 thôn, bản sinh sống tập trung các DTTSRIN trên địa bàn 93 xã thuộc 37 

huyện của các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên 

Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum. 

Tính đến nay, giai đoạn I (2016 – 2020) của Đề án đã kết thúc. Tuy nhiên, về cơ 

bản, các chỉ tiêu của Đề án đặt ra trong giai đoạn I chưa hoàn thành. Một trong những 

lý do căn bản là do cấp kinh phí khá chậm trễ. Đề án hỗ trợ phát triển KT – XH các 

DTTSRIN giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg. Đến cuối năm 

2018 Đề án mới bắt đầu được bố trí kinh phí (Quyết định số 1488/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về bổ sung dự toán năm 2018 cho địa phương. Trong đó, vốn đầu tư 

phát triển chưa bố trí được. 

+ Quyết định số 2123/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối 

với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ. Đối tượng áp dụng  bao gồm trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, học sinh, sinh viên 

của 9 dân tộc rất ít người (Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu; Bố Y, Mảng, Cơ 

Lao) trong phạm vi 6 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon 

Tum. Trong 5 năm triển khai thực hiện đề án, đã có 13.655 lượt trẻ em, học sinh, sinh 

viên DTRIN được hưởng chính sách hỗ trợ (trong đó: Hà Giang: 1951 lượt em, Lai 
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Châu: 8085 lượt em, Kon Tum: 489 lượt em, Lào Cai: 1064 lượt em, Điện Biên:1239 

lượt em, Nghệ An: 827 lượt em). Tổng kinh phí hỗ trợ trên 110 tỷ đồng. 

+ Nghị định 57/2017/NĐ –CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chính 

sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên 

DTTSRIN. So với Quyết định 2123 (9 dân tộc hưởng hỗ trợ), phạm vi và đối tượng 

áp dụng của Nghị định 57 đã rộng hơn (16 dân tộc). Tính cho đến nay, qua 3 năm 

thực hiện Nghị định 57/2017/NĐ-CP, số trẻ em, học sinh thuộc các DTTSRIN được 

bố trí vào học trong các trường mầm non, tuyển thẳng vào các trường phổ thông dân 

tộc nội trú các cấp và tốt nghiệp phổ thông trung học được tuyển thẳng vào các 

trường dự bị cao đẳng, đại học được tăng lên đáng kể; tỷ lệ ra lớp, tỷ lệ đi học đúng 

độ tuổi cũng được tăng lên rõ rệt, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nhân lực 

của các dân tộc này. 

6. Chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN trong suốt mấy chục năm qua, 

nhất là từ năm 2011 đến nay, đã có nhiều tác động tích cực đối với đời sống nhóm dân 

tộc rất ít người. Tựu chung:  

 Một là, góp phần trực tiếp vào thực hiện nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và cùng 

phát triển giữa các dân tộc. Đồng bào DTTSRIN đã tham gia nhiều hơn và hưởng lợi 

trực tiếp từ những quyết sách chính trị quan trọng, góp phần tăng cường gắn kết quân 

dân, gắn phát triển KT-XH với xây dựng thế trận phòng thủ và thế trận bảo đảm hậu 

cần; từng bước hình thành thế trận vành đai bảo vệ biên giới quốc gia và thế trận 

phòng thủ khu vực. Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở 

các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; bảo đảm xây dựng thế trận quốc phòng liên hoàn 

tại các địa bàn chiến lược. Theo đó, niềm tin của người DTTSRIN đối với đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự đồng thuận của xã hội trong việc 

xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN ngày càng được tăng lên.  

Hai là, tác động tích cực của hệ thống chính sách bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN trong giai đoạn vừa qua là đã tạo điều kiện và phát huy tiềm năng phát triển 

vùng đồng bào dân tộc, là cơ hội cho đồng bào chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất. 

Những chính sách phát triển đúng đắn bước đầu đã thúc đẩy trao đổi quan hệ hàng hoá - 

tiền tệ vào quan hệ kinh tế tự nhiên của đồng bào DTTSRIN, tạo nên những biến đổi phức 

tạp trước những dòng chảy của quy luật của thị trường, góp phần quan trọng trong việc 
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nâng cao chất đời sống, thúc đẩy vùng DTTS phát triển bền vững. Đời sống vật chất 

và tinh thần của đồng bào DTTSRIN được cải thiện rõ rệt. 

Ba là, trong những năm gần đây, nhất là giai đoạn 2016-2020 chính sách dân tộc 

đã hình thành hệ thống tương đối toàn diện hỗ trợ thúc đẩy phát triển KT – XH vùng 

đồng bào DTTSRIN, tác động đến đảm bảo an ninh phi truyền thống trong vùng 

DTTSRIN. Đồng bào DTTSRIN phần nào bộc lộ ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm 

của bản thân trong phát triển KT- XH, xóa đói giảm nghèo, tham gia vào quyết định 

các vấn đề có liên quan.  

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, thực tế quá trình triển khai các 

chính sách bảo tồn và DTTSRIN cũng ít nhiều đã tạo ra hệ quả không mong muốn, 

những thách thức mang tính an ninh phi truyền thống. Ví như, chính sách hỗ trợ cho 

đồng bào DTTSRIN chưa phù hợp với tri thức, sinh kế bản địa nên vô hình chung đã 

tạo cho đồng bào tính trông chờ, ỷ lại; diện tích rừng giao cho người DTTSRIN quản 

lý bị thu hẹp, từ đó gây ra hiện tượng mất rừng và người dân thì không có thu nhập.... 

Bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một, bị đồng hóa, 

nhất là ở các cộng đồng vùng nghèo đói dưới tác động của đời sống KT-XH hiện đại, 

sự xâm thực văn hóa, xâm nhập và biến đổi tôn giáo - tín ngưỡng diễn ra ngày càng 

mạnh mẽ. Sức bảo vệ trước dòng chảy văn hóa của một số cộng đồng DTTS trở nên 

suy yếu trước tác động của dòng chảy phát triển. 

7. Từ thực trạng đời sống tinh thần vật chất và văn hóa của 17 DTTSRIN, từ cách 

triển khai và kết quả hệ thống chính sách đối với DTTSRIN nói chung và DTTS nói 

riêng, có thể nhận diện một số vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển các 

DTTSRIN cùng những vấn đề đặt ra về chính sách bảo tồn, phát triển các DTTSRIN 

và khoảng trống trong chính sách. 

 + Trong đời sống của đồng bào DTTSRIN hiện đang tồn tại vấn đề cơ bản đòi 

hỏi phải có chiến lược, kế hoạch lâu dài: như vấn đề không gian sinh tồn gắn với sinh 

kế của đồng bào DTTSRIN; rào cản về đặc điểm thói quen tâm lý, phong tục tập quán, 

hạn chế về ý thức, tri thức, kỹ năng thực hiện sinh kế gắn với không gian sinh tồn phi 

truyền thống của các DTTSRIN; vấn đề về vệ sinh môi trường; giáo dục đào tạo, tỷ lệ trình 

độ lao động được đào tạo còn thấp; chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTRIN; vấn đề về 

chính trị, an ninh, quốc phòng, đoàn kết dân tộc giữa DTTSRIN với các tộc người cộng 

cư trên cùng địa bàn nhất và với người cùng tộc nhưng ở địa phương khác. 
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+ Đồng thời, từ thực tế cuộc sống của bà con DTTSRIN, hiện đang nổi cộm 

những vấn đề cấp bách, cần phải giải quyết kịp thời: tình trạng suy giảm về quy mô, 

suy thoái chất lượng dân số; tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và điều kiện sinh hoạt 

khó khăn, thiếu thốn; tình trạng giao thông đi lại khó khăn; hiện trạng đứt đoạn trong 

việc chuyển giao, bảo tồn văn hóa và nguy cơ mất thành phần dân tộc. 

Đề tài cũng đã phân tích và chỉ ra những vấn đề đặt ra trong chính sách bảo tồn,  phát 

triển DTTSRIN như vấn đề hoạch định chính sách hỗ trợ DTTSRIN và vấn đề triển 

khai, giám sát công tác triển khai chính sách đối với DTTSRIN. Đồng thời, cũng nhận 

ra những khoảng trống chính sách về dân số; phát triển kinh tế (chú trọng đến tri thức 

không gian văn hóa gắn với sinh kế, tập quán sinh hoạt…; hỗ trợ khuyến khích khởi 

nghiệp; chính sách ưu tiên các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển kinh 

tế, xã hội ở địa bàn người DTTSRIN cư trú. 

Từ hiện trạng đời sống KT – XH và văn hóa của các dân tộc thuộc nhóm rất ít 

người; từ kết quả thực hiện chính sách đối với DTTS, đặc biệt là chính sách đặc thù 

dành cho DTTSRIN và những vấn đề mới nảy sinh trước sự tác động biến đổi của bối 

cảnh văn hóa, thời đại, Đề tài đã chỉ ra một số khoảng trống về chính sách trong bảo 

tồn, phát triển DTTSRIN cần sớm được bổ khuyết: khoảng trống trong chính sách bảo 

tồn văn hóa, khoảng trống trong chính sách giáo dục, khoảng trống trong công tác đào 

tạo cán bộ 

8.  Tiếp thu các quan điểm: quan hệ biện chứng giữa bảo tồn và phát triển, muốn 

bảo tồn phải phát triển và muốn phát triển cần bảo tồn có định hướng, bảo tồn và phát 

triển phải dựa trên cơ sở tôn trọng đa dạng văn hóa tộc người, tôn trọng tri thức, sinh 

kế bản địa, phù hợp điều kiện tự nhiên cộng đồng DTTSRIN cư trú…, Đề tài đưa ra 

quan điểm nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN: Thứ 

nhất, chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN phải được hoạch định, thực hiện 

theo hướng bền vững, bình đẳng và đoàn kết dân tộc; Thứ hai, nâng cao hiệu quả 

chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần gắn với việc nâng cao vai trò, hiệu 

lực và hiệu quả quản lý Nhà nước và sự tham gia của hệ thống chính trị; Thứ ba, chính 

sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN cần dựa trên tiếp cận quyền và sự tôn trọng 

đa dạng văn hoá.  

 Trên cơ sở các quan điểm định hướng, đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN đến năm 2030 theo 6 nhóm 

vấn đề mang tính cơ bản, cấp bách: nhóm giải pháp chung trong việc đảm bảo đời 
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sống của đồng bào DTTSRIN; kinh tế cho đồng bào DTTSRIN; nhóm giải pháp nâng 

cao hiệu quả chính sách y tế, dân số và giáo dục cho đồng bào DTTSRIN, nhóm giải 

pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn văn hoá - ngôn ngữ các DTTSRIN; nhóm 

giải pháp củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường đội ngũ cán bộ là người 

DTTSRIN và nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách bảo vệ môi trường sống 

cho đồng bào DTTSRIN. Trong đó, tính đặc thù của mỗi lĩnh vực, địa phương, vùng 

miền và dân tộc mang ý nghĩa quan trọng về “mức độ can thiệp” và đầu tư, hỗ trợ của 

chính sách. Trong đó, giáo dục – đào tạo và y tế là hai lĩnh vực cần đặc biệt quan tâm. 

Nếu chính sách y tế nhằm đảm bảo quy mô và chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe, 

duy trì nòi giống... thì chính sách giáo dục – đào tạo hướng tới cải thiện mặt bằng dân 

trí, phát triển trí tuệ, tạo ra nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, quay về phục vụ địa 

phương, dân tộc của mình. Bởi chính họ là người trong cuộc, hiểu cộng đồng của mình 

muốn gì và biết cách làm thế nào để giải quyết bài toán bảo tồn và phát triển. Nguồn 

vốn con người là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thích ứng, phát triển phù hợp của 

sinh kế. Do đó, trong các gợi ý về chính sách, không thể thiếu được vấn đề nâng cao 

chất lượng nguồn lao động DTTSRIN dựa trên các kinh nghiệm từ tri thức sinh tồn.  

 Về lĩnh vực kinh tế và văn hóa cần có những chính sách mang tính định hướng, 

phù hợp với không gian cư trú, điều kiện tự nhiên, tri thức và sinh kế bản địa hơn là 

những chính sách mang tính can thiệp, dàn xếp văn hóa, kỹ thuật một cách thiếu tôn 

trọng đặc trưng văn hóa tộc người. Có như vậy mới phát huy yếu tố nội sinh từ chính 

cộng đồng DTTSRIN.     

 Hướng tới tính khả thi của giải pháp chính sách, Đề tài đã đưa ra những khuyến 

nghị đối với Chính phủ, với Uỷ ban dân tộc và với các địa phương. Đồng thời, cũng đề 

xuất xây dựng khung theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách này với tính chất 

là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu để cải thiện cách thức thực hiện kết quả của 

chính sách bảo tồn, phát triển các DTTSRIN ở Việt Nam, cung cấp luận cứ cho hoạch 

định, tổ chức thực hiện, điều chỉnh chính sách bảo tồn và phát triển DTTSRIN ở từng 

thời kỳ và thể hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hoạch định và thực thi chính 

sách. Bao gồm 7 chỉ số đánh giá và 2 mô hình được sử dụng để đánh giá kế hoạch hoạt 

động/các chương trình can thiệp.  

 Nhóm DTTSRIN là những cộng đồng dân tộc hiện có quy mô dân số nhỏ, hiện 

đang trong top cuối trong bảng xếp hạng về đời sống KT – XH và văn hóa của cộng 
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đồng 54 dân tộc đang sinh sống ở Việt Nam. Thậm chí, có những dân tộc đang đứng 

bên bờ vực thẳm mất thành phần dân tộc. Hướng tới mục tiêu, “không để ai ở lại phía 

sau”, trong nhiều năm qua, nhất là mươi mười lăm năm trở lại đây, 17 DTTSRIN luôn 

nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như chính 

quyền địa phương các cấp thông qua hành loạt chính sách đầu tư, hỗ trợ đối với đồng 

bào DTTS nói chung và DTTSRIN nói riêng. Tuy nhiên, đến nay nhiều dân tộc trong 

số đó chưa vượt thoát khỏi vị trí cuối bảng 54 dân tộc. Nhóm thực hiện đề tài “Những 

giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn và phát 

triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta hiện nay” hy vọng sẽ đưa ra những 

ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chính sách bảo tồn 

và phát triển các DTTSRIN ở Việt Nam, từ những phân tích, kiến giải, đánh giá dựa 

trên cơ sở khoa học, khảo sát hiện trạng đời sống tinh thần, vật chất và phương pháp, 

kết quả, hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thuộc vùng 

DTTS&MN, nhất là đồng bào DTTSRIN.  
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