
   

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

      BAN DÂN TỘC 

 

Số:       /BDT-CSTT&KHTH 
V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch 

thực  hiện chính sách đối với người 
có uy tín theo Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Bắc Kạn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách năm 2021(tổng kinh phí toàn tỉnh 3.028 triệu đồng, 

trong đó Ban Dân tộc 1.672 triệu đồng, cấp huyện 1.356 triệu đồng); 

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg), theo đó hàng năm Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực) 

tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ, chính 

sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh; 

Ban Dân tộc xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn năm 2021, gửi Sở Tài chính cho ý kiến cụ thể một số nội dung sau: 

1. Xem xét cho ý kiến tham gia bản dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về 

việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.  

Tổng số người có uy tín sau khi rà soát và ngày 24/12/2020 đã trình UBND 

tỉnh với tổng số là 1.306 người/1.310 thôn, tổ. 

(có bản dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh kèm theo) 

2. Xem xét cho ý kiến đối với bản dự toán thực hiện chính sách đối với 

người có uy tín năm 2021 phần kinh phí giao cho Ban Dân tộc tỉnh 

- Kinh phí đã cấp cho Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện các chế độ chính sách 

đối với người có uy tín năm 2021 là 1.672 triệu đồng (tại Phụ lục số 02 Quyết 

định số 2268/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2021. 

- Các nội dung do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện (theo phân cấp tại Công văn 

số 2114/UBND-THVX ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính 

sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg): Cung cấp 



   

 

báo chí (báo dân tộc và phát triển, báo Bắc Kạn); thăm ốm khi người có uy tín 

điều trị tại tuyến tỉnh trở lên; thăm hỏi hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó 

khăn do thiên tai; tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người có uy tín; đón 

tiếp tặng quà các đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm, làm việc; tổ chức đoàn 

người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; công tác 

sơ kết, tổng kết... 

Với nội dung trên, Ban Dân tộc đề nghị Sở Tài chính xem xét tham gia ý 

kiến vào bản dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh và bản dự toán kinh phí của Ban 

Dân tộc; ý kiến tham gia gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 31/12/2020 để 

tổng hợp trình UBND tỉnh ký ban hành và cơ sở sở triển khai chính sách đảm 

bảo từ ngày 01/01/2021.  

Thông tin chi tiết liên hệ đ/c Thủy Phòng chính sách tuyên truyền và Kế 

hoạch tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh theo số điện thoại 0946 355 694 hoặc 

3810177./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Như kính gửi (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng CSTT & KHTH; 

 - Lưu: VT, Thuần. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Triệu Thị Thu Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH BẮC KẠN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-UBND                                 Bắc Kạn, ngày     tháng 12 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người  

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

                   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 
đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hanh quy định nhiệm vụ, trách nhiệm 
của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;    

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách năm 2021; 

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số   /TTr-BDT ngày  

/12/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn, năm 2021. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 2;                                                                      
- Ủy ban Dân tộc;  

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Hưng); 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ,  

TT&TT, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh,  

KBNN tỉnh; 

- CVP, PCVP;                                                                
- Lưu: VT, Nhung.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 

 



   

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BẮC KẠN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín  

trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 

 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn) 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo đúng 

quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, kịp thời động 

viên, khích lệ, tạo điều kiện cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, kêu gọi, vận 

động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới, phong trào thi đua ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã 

hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.   

2. Yêu cầu 

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín phải được thực 

hiện công khai, đúng đối tượng và định mức theo quy định. 

II. NỘI DUNG  

1. Cung cấp thông tin 

a) Nội dung:  

- Người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực 

hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương. 

- Cấp phát (không thu tiền) Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân 

tộc, Báo Bắc Kạn. Số lượng 01 tờ/số báo/người. 

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính 

sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng. 

- Thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết 

dân tộc. 



   

 

b) Đơn vị thực hiện: 

- Ban Dân tộc tỉnh: 

+ Chủ động ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh để thực hiện việc cấp phát 

Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Bắc Kạn trực tiếp đến địa 

chỉ của người có uy tín. 

+ Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức: Hội nghị tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn 

người có uy tín tiêu biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh (xem xét 

phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện lồng ghép tổ chức hội nghị biểu 

dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu khu dân cư tại tỉnh và 

tham quan học tập ngoài tỉnh theo Thông báo số 517-TB/TU ngày 05/10/2004 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức hội nghị biểu dương già làng, 

trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu khu dân cư, định kỳ 2 năm/lần) 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

Tùy thuộc vào điều kiện, nguồn ngân sách của từng địa phương, đơn vị để 

thực hiện các nội dung: Cung cấp thông tin định kỳ tại các Hội nghị sơ kết, tổng 

kết năm hoặc đột xuất trong năm; tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức cho người có uy tín trên địa bàn quản lý; tổ chức đoàn người có uy tín tiêu 

biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm trong hoặc ngoài tỉnh. 

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần 

a) Nội dung: 

- Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; 

- Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; 

- Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn); 

- Thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình 

(bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. 

b) Đơn vị thực hiện: 

- Ban Dân tộc tỉnh: Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau 

phải nằm viện điều trị tại tuyến tỉnh và trung ương; thăm hỏi hỗ trợ hộ gia đình 

người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn). 

- UBND các huyện, thành phố:  

+ Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán 

(yêu cầu thực hiện xong trước ngày 10 tháng 02 năm 2021);  

+ Thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau phải nằm viện điều trị tại 

tuyến huyện. 

+ Tổ chức thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia 

đình qua đời. 

3. Khen thưởng  



   

 

- Nội dung: Khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao 

động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc 

văn hóa và đoàn kết dân tộc được biểu dương, khen thưởng theo quy định của 

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thi đua, khen 

thưởng. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng 

dẫn các địa phương thực hiện công tác khen thưởng người có uy tín theo quy định.  

4. Đón tiếp, tặng quà lưu niệm các đoàn đại biểu người có uy tín đến 

thăm, làm việc 

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đón tiếp người có uy tín đến thăm và làm việc 

tại tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đón tiếp người có uy tín 

đến thăm và làm việc tại cấp huyện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đã được giao tại Quyết định số 

2268/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2021 và nguồn ngân sách địa phương (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

các địa phương triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy 

tín theo đúng quy định. 

- Chủ tri phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng 

hợp danh sách đề nghị khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong 

lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản 

sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc. 

- Định kỳ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá và báo 

cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh 

gửi Ủy ban Dân tộc theo quy định.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền 

về: Chế độ, chính sách, quy trình rà soát, đề cử, bình chọn người có uy tín; các 

gương điển hình người có uy tín tiêu biểu để đồng bào các dân tộc thiểu số được 

biết, học tập. 

3. Sở Tài chính  



   

 

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ, chính sách 

đối với người có uy tín theo quy định. 

4. Sở Nội vụ  

Chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được 

phân công tại Kế hoạch này. 

5. Công an tỉnh 

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện tốt công tác rà soát, đề nghị đưa ra khỏi danh sách và bổ sung thay thế 

người có uy tín theo quy định. 

6. Bưu điện tỉnh  

Chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện việc cấp phát đầy đủ, 

kịp thời các báo, đảm bảo đúng đối tượng, địa chỉ của người có uy tín. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế 

hoạch này và thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo theo đúng quy định tại 

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy tốt 

vai trò của mình. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

tổ chức rà soát, đề nghị đưa ra khỏi danh sách và bổ sung thay thế người có uy 

tín theo quy định. 

- Kịp thời thông tin cho Ban Dân tộc tỉnh về tình hình người có uy tín bị 

ốm đau phải nằm viện điều trị tại tuyến tỉnh và trung ương và hộ gia đình người 

có uy tín gặp khó khăn để tổ chức thăm hỏi theo quy định. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng quý, 6 tháng, cả năm hoặc 

đột xuất gửi về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Trong quá trình triển khai, 

thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban 

Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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