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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong 

 đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 

 
 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong 

đồng bào thiểu số năm 2021; 

Theo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ý kiến trình của 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 1056/TTr-BDT ngày 17/12/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay thế, bổ sung và công nhận người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số năm 2022 (Đính kèm danh sách). 

Điều 2: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương: 

1. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 theo đúng quy 

định tại 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; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

chế độ chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định. 
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2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám 

đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Dân tộc (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Ban Dân vận tỉnh Ủy; 

- Công An tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. NVT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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