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          Quảng Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020 

                           

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 12/2018/Đ-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; Quyết định số 2534/QĐ-UBND  

ngày 05/7/2018 về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 746/QĐ-

UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 

2018-2020; Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022.   

Ban Dân tộc tỉnh thông báo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2020 để UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, vận động, phát huy vai trò của người có 

uy tín ở địa phương; thực hiện các chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ và 

kịp thời. Tổng số người có uy tín trên địa bàn tỉnh: 506 người (trong đó: 466 

nam, 40 nữ).  

(Có danh sách chi tiết gửi kèm theo) 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, 

ngành, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Dân tộc (b/c) ; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các cơ quan BCĐ 06 tỉnh (p/h); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (p/h);  

- Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; 

- Các Phòng, Bộ phận CM thuộc BDT; 

- Lưu: VT, CSDT. 
  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 

 

Ngọc Thái Hoàng 
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