
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH CAO BẰNG 

 

Số: 1687/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 17 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2027 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1719/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 Công văn số 1881/UBDT-DTTS ngày 07/11/2022 của Ủy ban Dân 
tộc về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS;  

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 Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có 

uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đưa vào danh sách người có uy 

tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh    
Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2027; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 
1283/TTr-BDT ngày 17/11/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2027, gồm 97 người 

(chi tiết như danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 của Quyết định này 

được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/3/2018 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và các văn bản thay thế, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền 

theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 

09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về phê duyệt danh sách người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 

năm 2021; 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- PCVP Dương Mạc Kiên; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công; 

- Bưu điện tỉnh Cao Bằng; 

- Lưu: VT, KT (pvT).    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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