
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN SA THẦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-TH Sa Thầy, ngày        tháng 02 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 

25/12/2019 của UBND tỉnh Quy 

định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của 

người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số 

 

  

    Kính gửi:  

- Trưởng Phòng Dân tộc; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh 

Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số; 

Theo đề nghị của Ban dân tộc tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 45/BDT-CSDT, 

ngày 17/01/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND, 

ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại 

quyết định kịp thời, đạt hiệu quả, đúng quy định. UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở danh sách người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt công 

nhận năm 20201 kịp thời triển khai phổ biến tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nội 

dung Quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong cán bộ và 

Nhân dân bằng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình của địa phương để 

giúp đỡ người có uy tín hoàn thành nhiệm vụ được giao; thường xuyên cung cấp 

tài liệu, thông tin cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, 

trong nước để người có uy tín phát huy tối đa vai trò trong việc tham gia đóng góp 

vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở 

địa phương, cũng như phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động, tổ chức để đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực thực hiện; 

- Hằng năm, chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác dân tộc, Công an, các bộ 

phận liên quan phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

                                           
1 Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh sách 

người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018; Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 

28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 

20/11/2019 về việc phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; 
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đoàn thể cấp xã tổ chức rà soát bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 

trong đồng bào DTTS theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và trình tự 

thực hiện, thủ tục hồ sơ bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín thực hiện 

theo quy định tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của người 

có uy tín trên địa bàn quản lý về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Dân tộc) định 

kỳ 6 tháng trước 11/6 và báo cáo năm trước 11/12, để tổng hợp báo cáo về Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định.  

2. Phòng Dân tộc 

- Hằng năm, chủ động tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo UBND các 

xã, thị trấn tổ chức rà soát bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong 

đồng bào DTTS theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và trình tự thực 

hiện, thủ tục hồ sơ bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, 

Công an huyện, phòng Nội vụ kiểm tra, thẩm định kịp thời kết quả soát do UBND 

các xã, thị trấn trình, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định;  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, để động viên tinh thần người có uy tín trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo của UBND các xã, thị trấn về 

tình hình hoạt động của người có uy tín trên địa bàn huyện, định kỳ 6 tháng trước 

15/6 và báo cáo năm trước 15/12 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) 

theo quy định.  

 Yêu cầu Trưởng phòng Dân tộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/hiện); 

- Ban Dân vận Huyện ủy (ph/hợp); 

- Ủy ban MTTQVN huyện (ph/hợp); 

- Công an huyện (p/h, t/h); 

- Phòng Nội vụ (p/h, t/h); 

- Lưu: VT-LT (PDT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Sâm 
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