
 UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 
   

Số:        /KH-BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Cao Bằng, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 1 biểu dương tôn vinh điển 

hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

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 Thông tư số 02/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về 

việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025; 

Căn cứ nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi 

tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do 

ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định mức chi 

công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử 

dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban 

hành kèm theo nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miềm núi giai đoạn I: từ 

năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; 
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Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án 10, Tiểu 

dự án 1, Nội dung số 1 biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2022 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy 

vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. Biểu dương tôn vinh, ghi nhận công lao sự đóng góp của 

các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

2. Mục đích, yêu cầu 

2. 1. Mục đích 

- Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín nhằm động viên, tạo 

điều kiện cho người có uy tín về ổn định đời sống; động viên, khuyến khích của 

người có uy tín phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, vận động 

nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, 

trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người có uy tín về các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc và các chủ 

trương, chính sách pháp luật, các kỹ năng, kiến thức để nhằm cho người có uy 

tín phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. 

2. 2. Yêu cầu 

Việc tổ chức, triển khai các nội dung thực hiện chính sách đối với người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đúng 

đối tượng, kịp thời và đảm bảo đúng chế độ theo quy định. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi 

Phạm vi của kế hoạch áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Đối tượng  

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được 

phê duyệt theo các Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành năm 2021 và 

các Quyết định thay thế, bổ sung khác. 
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Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp xây 

dựng bảo vệ Tổ quốc. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi cụ thể: 

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người có uy 

tín: 

- Nội dung: Tổ chức 02 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

cho người có uy tín, gồm các chuyên đề: 

+ Các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong giai 

đoạn hiện nay. 

+ Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Tham quan, học tập các mô hình về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo 

an ninh trật tự tại địa phương. 

- Đối tượng: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện 

Hòa An, Bảo Lạc. 

- Địa điểm tập huấn: Tại thành phố Cao Bằng. 

- Số lượng: 80 người/ 01 hội nghị. 

- Thời gian tổ chức tập huấn: 02 ngày/lớp, tiến độ thực hiện: Quý III- 

IV/2022 

2. Tổ chức đưa người có uy tín đi giao lưu, học tập kinh nghiệm ngoài 

tỉnh 

- Nội dung: Tổ chức đưa người có uy tín đi giao lưu, học tập kinh nghiệm 

về các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc và đoàn kết các dân tộc. 

- Số lượng: 42 Người /01 đoàn. 

- Thời gian học tập kinh nghiệm: 07 ngày  

- Địa điểm: các tỉnh bạn. 

- Tiến độ, thời gian thực hiện: Quý III-IV/2022. 

3. Gặp mặt, tọa đàm, tặng quà, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến 

trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội theo địa bàn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ban Dân tộc 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, bộ phận chức năng có liên quan của các Sở, 

ngành, UBND huyện, thành phố tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai có hiệu quả 

các nội dung tại Kế hoạch này. 

- Tổ chức, lựa chọn đại biểu người có uy tín tập huấn, thăm quan học tập 

đúng đối tượng đảm bảo theo quy định. 

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban Dân tộc theo quy định. 

2. Các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; Phòng Dân tộc các 

huyện, bộ phận tham mưu công tác dân tộc Văn phòng UBND thành phố: 

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn phối hợp với Văn 

phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo phân công. 

- Phòng Dân tộc các huyện, bộ phận tham mưu công tác dân tộc Văn 

phòng UBND thành phố tham mưu cho UBND huyện, thành phố về việc cử 

người có uy tín tham gia các lớp tập huấn, tham gia đoàn thăm quan, học tập do 

Ban Dân tộc tổ chức. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

Đề nghị Thường trực Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

quan tâm, chỉ đạo và cử người có uy tín theo số lượng, thành phần khi có công 

văn, giấy mời của Ban Dân tộc tổ chức hội nghị và đưa người có uy tín đi thăm 

quan học tập.  

Trên đây là kế hoạch thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 1 

biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022./.  

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố.; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn BDT; 

- Phòng Dân tộc các huyện; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu:  VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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