
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 BAN DÂN TỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /KH-BDT Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung số 01, Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10:   

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến,  

phát huy vai trò người có uy tín, năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 17/10/202 về thực hiện các dự án, 

tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư.  

Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung số 01, Tiểu dự án 01 

thuộc Dự án 10:  Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

người có uy tín (không bao gồm nội dung trang bị phương tiện nghe nhìn cho 

người có uy tín) năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả hoạt động của người có uy tín trong công tác tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân 

tộc. 

- Tôn vinh, biểu dương ghi nhận vị trí, vai trò, công lao đóng góp của người 

có uy tín trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian 

qua,  đồng thời tiếp tục động viên, cổ vũ, phát huy vai trò của người có uy tín trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính 

trị - xã hội về vai trò và tầm quan trọng của người có uy tín trong vùng đông bào 

dân tộc thiêu số; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành liên quan trong việc hướng 

dẫn, giúp đỡ, phát huy vai trò của người có uy tín. 

- Là dịp để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp lãnh đạo các 

cấp, tạo điều kiện cho người có uy tín bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của đồng 

bào dân tộc thiểu số trong lao động sản xuất, phát triển kin tế xã hội, xây dựng nông 

thôn mới. 
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- Thực hiện tốt chính sách người có uy tín nhằm động viên cho người có uy 

tín ổn định đời sống. 

2. Yêu cầu 

- Hội nghị được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không 

khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất 

trong đồng bào các dân tộc thiểu số. 

- Người có uy tín được lựa chọn biểu dương phải là những người điển hình, 

tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, có nhiều thành tích đóng 

góp vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự 

tại địa phương, có ảnh hưởng tích cự, lan tỏa trong cộng đồng vùng đồng bào 

DTTS. 

II. NỘI DUNG 

1. Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy 

tín trong đồng bào DTTS. 

a) Thời gian và địa điểm 

- Thời gian 01 ngày; dự kiến trong tháng 12 năm 2022. 

- Địa điểm tại Thành phố Lạng Sơn 

b) Thành phần 

- Cấp tỉnh: 

+ Đại điện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể:  

+ Phóng viên báo, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

- Cấp huyện: 

+ Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo phòng 

Lao động, TBXH – DT các huyện và Lãnh Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

+ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Được phê duyệt danh 

sách người có uy tín tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND 

tỉnh.  

Biểu dương 60 đại biểu người có uy tín trên địa bàn tỉnh năm 2022 (có biểu 

phân bổ chi tiết kèm theo) 

2. Tổ chức đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tiêu biểu gặp mặt 

lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thăm quan 

học tập kinh nghiệm tỉnh bạn. 

- Nội dung: Tổ chức đưa người có uy tín thăm và gặp mặt lãnh đạo Ủy ban 

Dân tộc, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; giao lưu, học tập kinh nghiệm về các 
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mô hình kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gì bản sắc văn hóa dân tộc, 

bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Số lượng: 67  người, trong đó có 60 đại biểu là người có uy tín trên địa bàn 

tỉnh; 07 người lái xe, phục vụ. (Có biểu phân bổ chi tiết kèm theo). 

- Thời gian 3 ngày. Dự kiến trong tháng 12/2022 

- Địa điểm: tại Hà Nội 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

năm 2022.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

1.1. Giao Văn phòng 

- Chủ trì, xây dựng chương trình hội nghị biểu dương, tôn vinh; chương trình 

gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thăm 

quan học tập kinh nghiệm tỉnh bạn; dự thảo giấy mời đại biểu dự hội nghị; thực 

hiện công tác khen thưởng; công tác đón tiếp đại biểu dự hội nghị; văn nghệ chào 

mừng; xây dựng dự toán các nội dung trong kế hoạch này; tham ưu cho Trưởng ban 

lựa chọn địa điểm tô chức hội nghị, thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp 

dịch vụ phục vụ hội nghị và chuyến công tác gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam và học tập kinh nghiệm tại thành phố Hà Nội; thực 

hiện công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị. 

- Lập hồ sơ chứng từ thanh quyết toán; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục 

đích, hiệu quả; thanh toán, quyết toán theo đúng quy định. 

-  Hướng dẫn Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện; Văn 

phòng HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo cơ sở lựa chọn người có uy tín 

tiêu biểu để biểu dương tại hội nghị. Thực hiện các quy trình, thủ tục thực hiện biểu 

dương người có uy tín tại hội nghị. 

1.2. Giao phòng Nghiệp vụ. 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác đối với người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021-2022.  

- Nhận, thẩm định các bài tham luận; hướng dẫn các huyện, đại biểu người 

có uy tín chuẩn bị bài tham luận tại hội nghị. 

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện công tác đón tiếp đại biểu đến dự hội 

nghị. 
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- Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập đoàn người có uy tín gặp 

mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thăm quan 

học tập kinh nghiệm tỉnh bạn. 

- Dự thảo văn bản xin ý kiến UBND tỉnh, văn bản gửi Ủy ban Dân tộc, Văn 

bản gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, văn bản tạo điều kiên giúp đỡ đoàn 

học tập kinh nghiệm. 

1.3. Thanh tra Ban: căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp 

với Văn phòng, phòng Nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Đề nghị Công an tỉnh: báo cáo đánh giá công tác vận động người có uy 

tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh 

tổ quốc năm 2021 - 2022. Gửi báo cáo về Ban Dân tộc trước ngày  05/12/2022. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ chỉ tiêu, số lượng được phân bổ, chỉ đạo phòng chuyên môn lựa 

chọn người có uy tín thật sự tiêu biểu để tuyên dương, gặp mặt lãnh đạo Ủy ban 

Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thăm quan học tập kinh nghiệm 

tỉnh bạn, gửi danh sách về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 05/12/2022. 

- Mỗi huyện, thành phố giao cho 01 cá nhân người có uy tín chuẩn bị báo cáo 

tham luận của cá nhân phát biểu tại hội nghị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

phòng chuyên môn hướng dẫn viết và thẩm định báo cáo tham luận (lưu ý mỗi báo 

cáo tham luận trình bày không quá 10 phút); gửi danh sách đại biểu và nội dung 

báo cáo tham luận về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 05/12/2022. Bản mềm gửi về địa 

chỉ Email minhhieppdt@gmail.com để tổng hợp.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện bố trí xe đưa, đón đại biểu từ huyện 

đến Ban Dân tộc tỉnh và ngược lại. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung số 01, Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 

10 (Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phat huy vai trò người có uy tín) năm 

2022. Đề nghị UBND các huyện, thành phố; cơ quan liên quan, các phòng thuộc 

Ban Dân tộc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc; 

- UBND tỉnh; 

- UB MTTQ VN tỉnh; 

- Công an tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐ,TB,XH- DT các huyện; 

- VP HĐND-UBND TPLS; 

- Lãnh đạo ban; 

- Các phòng chuyên môn thuộc ban; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

  

  

  

  

   

 Vi Minh Tú  

mailto:minhhieppdt@gmail.com
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Biểu số 1 

               

  DANH SÁCH  

Phân bổ số lượng người có uy tín tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh 

điển hình tiên tiến, gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam và thăm quan học tập kinh nghiệm tỉnh bạn năm 2022  

cho các huyện, thành phố 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-BDT  ngày      /11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh) 

 

 

STT 

 

 

Huyện, thành phố 

 

Số lượng 

đại biểu 

 

Ghi chú 

01 Hữu Lũng 6  

02 Chi Lăng 6  

03 Cao Lộc 6  

04 Tràng Định 6  

05 Văn Lãng 6  

06 Lộc Bình 8  

07 Đình Lập 4  

08 Bắc Sơn 6  

09 Bình Gia 5  

10 Văn Quan 4  

11 Thành phố  3  

Cộng 60  
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