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Kính gửi: 

 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy ban Dân tộc 

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 2528/UBND-KT ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Để kịp thời bổ sung thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

theo quy định. Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức bầu 

chọn kiện toàn và rà soát thay thế bổ sung danh sách những người có uy tín năm 

2022, cụ thể:  

- Đối với những thôn, xóm, tổ dân phố chưa bầu chọn được hoặc đang 

khuyết người có uy tín thì thực hiện bầu bổ sung, kiện toàn người có uy tín. 

- Đối với những thôn, xóm, tổ dân phố đang có người có uy tín thì tiến hành 

rà soát các trường hợp không đủ điều kiện để đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 

và thực hiện bầu thay thế người có uy tín theo quy định. 

- Đối với các thôn, xóm, tổ dân phố mà người có uy tín đang hoạt động có 

hiệu quả, không có sự thay đổi thì tổng hợp danh sách (không phải bầu lại) 

 (Việc bầu chọn bổ sung, kiện toàn và thay thế thực hiện theo Điều 3,4 và 6 

của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và sử dụng biểu mẫu theo Mẫu số 01 – Phụ lục 

ban hành kèm theo Công văn số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy ban Dân 

tộc). 
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2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian, hình thức thực hiện 

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo Công văn số 53/BDT-VPCS ngày 

31/01/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thủ tục công nhận 

và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực dân tộc. 

- Thời gian, hình thức thực hiện: Thực hiện theo nội dung Thông báo số 

934/TB-BDT ngày 21/9/2022 của Ban Dân tộc về thông báo dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. 

+ Hồ sơ gửi về trước ngày 20/11/2022 (Thực hiện gửi từ bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện gửi đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Cao Bằng) để tổng hợp và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt theo quy định.  

Ban Dân tộc đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm triển 

khai, thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; (b/cáo) 

- Phòng Dân tộc các huyện,  

VP UBND thành phố; (p/h)  

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Vui 
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