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 KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín 

và người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang  

lần thứ nhất năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lưa chọn, công nhận và chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có 

uy tín trong vùng dân tộc thiểu số"; 

Căn cứ Văn bản số 143/UBDT-DTTS ngày 05/02/2021 của Ủy ban Dân tộc về 

việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; 

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Hội nghị 

biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang 

lần thứ nhất, năm 2021 tại Văn bản số 135/TB-TU ngày 30/3/2021thông báo kết 

luận họp Thường trực Tỉnh ủy. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích   

- Biểu dương, tôn vinh những công lao đóng góp của các cá nhân người có 

uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao 

động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo 

tồn, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

- Tổng kết, đánh giá chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề 

dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận 

của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín và đồng 

bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có 

uy tín, người dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
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2. Yêu cầu 

- Thông qua hội nghị tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự 

tham gia của người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 

củng cố và nâng cao sự tin tưởng của đồng bào về tương lai phát triển của đất 

nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Nội dung chương trình hội nghị đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, nêu bật được 

những thành tích đóng góp của người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh. Các đại biểu chính thức được biểu dương, tôn vinh là những người 

đại diện cho đội ngũ người có uy tín của tỉnh, đại diện cộng đồng người dân tộc 

thiểu số được lựa chọn, suy tôn từ địa phương, cơ sở. 

- Hội nghị phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm. 

Thông qua Hội nghị tạo được sự phấn khởi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phấn 

đấu thi đua lập thành tích đối với người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

1. Tổng kết đánh giá kết quả triển khai 10 năm thực hiện chính sách đối 

với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (2011 - 2021). Định hướng 

công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

trong thời gian tới. 

2. Biểu dương, tôn vinh những thành tích tiêu biểu, công lao đóng góp của 

các cá nhân người có uy tín và người dân tộc thiểu số  tiêu biểu, xuất sắc. 

3. Tham luận của đại diện các cá nhân người có uy tín và người dân tộc 

thiểu số tiêu biểu xuất sắc (mỗi huyện chọn 01 đại biểu đại diện người có uy tín 

hoặc người dân tộc thiểu số tiêu biểu viết báo cáo tham luận, mỗi tham luận có độ 

dài từ 3 đến 4 trang giấy A4). 

(Có chủ đề tham luận cho từng huyện kèm theo). 

4. Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong lao 

động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đoàn kết dân tộc và triển khai thực 

hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Tên Hội nghị: Hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc 

thiểu số tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, năm 2021. 

2. Thời gian: Từ ngày 25 -27/4/2021 

- Ngày 25/4/2021: 

+ Đón tiếp đại biểu ở các địa phương về tập trung tại tỉnh. 
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+ Đưa đại biểu đi thăm khu di tích K9 - Đá Chông, gặp mặt lãnh đạo Ủy 

ban Dân tộc. 

- Ngày 26/4/2021:  

+ Buổi sáng: Các đại biểu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Buổi chiều: Thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

- Ngày 27/4/2021: Hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc 

thiểu số tiêu biểu. 

(Ban Tổ chức hội nghị đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các đoàn đại biểu huyện tại 

Nhà khách Minh Thanh) 

3. Địa điểm tổ chức hội nghị: Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

4. Chương trình hội nghị:  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Khai mạc Hội nghị.  

- Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2011- 2021. 

- Phóng sự truyền hình về những đóng góp của người có uy tín, người 

dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, 

xây dựng Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2011-2021. 

- Tham luận của các đại biểu. 

- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.  

- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.  

- Công tác biểu dương, khen thưởng.  

- Bế mạc Hội nghị. 

IV. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU 

1. Đại biểu chính thức 

1.1. Đối tượng, tiêu chí chọn cử đại biểu 

- Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 633/QĐ-UBND ngày 12/6/2018, 

số 63/QĐ-UBND ngày 19/01/2019, số 37/QĐ-UBND ngày 14/01/2020, số 

95/QĐ-UBND ngày 01/02/2021; có thành tích xuất sắc, gương mẫu, tiêu biểu 

trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 

định của địa phương; tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ở địa 

phương; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng 

bào dân tộc thiểu số; tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo, Chương trình 
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xây dựng nông thôn mới, …; tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng khối đoàn 

kết các dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đang sinh sống, làm việc trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có thành 

tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực: Học tập, làm việc, lao động sản 

xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, ... ở địa phương, cơ quan, đơn vị; 

tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, ...; giữ gìn và phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; tham 

gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

1.2. Số lượng đại biểu chính thức 

Tổng số đại biểu chính thức dự Hội nghị: 150 đại biểu. Trong đó: 

- Đại biểu là người có uy tín tiêu biểu: 100 đại biểu (chiếm 8,96% tổng số 

người có uy tín trong toàn tỉnh). 

- Đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu: 50 đại biểu (chiếm 0,01% 

tổng số người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh). 

(Có danh sách phân bổ đại biểu kèm theo). 

2. Đại biểu mời 

Tổng số đại biểu mời dự Hội nghị: 70 đại biểu. Cụ thể: 

- Đại biểu Ủy ban Dân tộc, 04 đại biểu gồm: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; 

lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số, Vụ Tuyên truyền, Vụ Chính sách. 

- Đại biểu cấp tỉnh: 45 đại biểu, gồm:  

+ Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông 

dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông 

tin và Truyền thông; lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Báo 

Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

+ Một số đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh, nguyên Lãnh đạo một số sở, ban, 

ngành cấp tỉnh. 

- Đại biểu cấp huyện 21 đại biểu gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy, 

Thành ủy; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố; 
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Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện, Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Tuyên Quang. 

3. Phục vụ Hội nghị: 15 người.  

V. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ 

1. Báo cáo trung tâm Hội nghị. 

2. Các Báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng Bằng khen cho: 

- 10 tập thể; 10 cá nhân là cán bộ, công chức có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đối với người có uy tín 

trên địa bàn tỉnh. 

- 150 đại biểu chính thức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn văn hóa, xây dựng khối đại đoàn 

kết dân tộc và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đối với người có 

uy tín trên địa bàn tỉnh. 

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

1. Nguồn kinh phí 

Giao cho Ban Dân tộc tỉnh tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 

16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

2. Quà tặng cho đại biểu: Đại biểu chính thức dự Hội nghị được tặng 01 

túi quà (do Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị). 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về công tác tổ 

chức Hội nghị, cụ thể như sau: 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chọn cử và triệu tập 

đại biểu dự Hội nghị theo đúng tiêu chí, thành phần đại biểu đã quy định.  

- Dự thảo báo cáo trung tâm, kịch bản điều hành; diễn văn khai mạc, bế 

mạc, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố 

lựa chọn, thẩm định các báo cáo tham luận của đại biểu. 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng 

sự truyền hình trình chiếu tại Hội nghị (thời lượng không quá 25 phút). Phối hợp 

với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đơn vị có liên quan lựa chọn, dàn dựng 

các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc để phục vụ Hội 

nghị (Khoảng 5 - 6 tiết mục, thời lượng không quá 30 phút). 
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- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trang trí khánh 

tiết, chuẩn bị và phát hành giấy mời đại biểu; biển tên, chức danh đại biểu; lập sơ 

đồ bố trí chỗ ngồi cho đại biểu chính thức và khách mời. 

- Mua quà tặng, in ấn tài liệu Hội nghị theo số lượng được quy định.  

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đón 

tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ, tiệc cơm cho đại biểu Trung ương, khách mời và đại biểu 

chính thức về dự Hội nghị; đón tiếp, hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi theo sơ đồ 

được duyệt. 

- Chuẩn bị phương tiện đưa, đón các đại biểu tham gia các hoạt động của 

Hội nghị. 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức Hội nghị theo 

quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu kế 

hoạch đón tiếp đại biểu Trung ương dự Hội nghị. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị các nội dung, chương trình Hội 

nghị, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu; chỉ đạo Trung tâm Hội nghị tỉnh 

chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, điện chiếu sáng, 

... phục vụ Hội nghị.  

3. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố về lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 

 - Chủ trì xét duyệt các hình thức khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền 

quyết định. 

- Thực hiện phần nghi thức khen thưởng tại Hội nghị. 

4. Sở Tài chính: Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh 

phí phục vụ Hội nghị (nếu có phát sinh). 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chọn cử đại biểu chính thức dự Hội nghị theo số lượng được phân bổ. 

- Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật tỉnh dàn dựng chương trình văn nghệ mang bản 

sắc văn hóa các dân tộc thiểu số phục vụ Hội nghị. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị; tuyên truyền 

về Hội nghị qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, trang thông tin điện tử 

của các ngành, các địa phương trong tỉnh. 
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7. Báo Tuyên Quang 

- Chọn cử đại biểu chính thức dự Hội nghị theo số lượng được phân bổ. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Hội nghị biểu dương người có uy 

tín và người dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ I. Chú trọng nêu gương các điển 

hình tiên tiến là người có uy tín, người dân tộc thiểu số trong các phong trào thi 

đua yêu nước, trong thực hiện các chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc của 

Đảng, Nhà nước trên địa bàn. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hoàn chỉnh phóng sự truyền 

hình về những đóng góp của người có uy tín, người dân tộc thiểu số trong phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2011-2021 và các điều kiện cần thiết để 

trình chiếu phóng sự.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về Hội 

nghị. Xây dựng các tin, bài về những gương tiêu biểu là người có uy tín, người 

dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, đại đoàn kết; những thành tựu 

trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

- Chọn cử đại biểu chính thức dự Hội nghị theo số lượng được phân bổ. 

9. Công an tỉnh 

- Chọn cử đại biểu chính thức dự Hội nghị theo số lượng được phân bổ. 

- Phân công lực lượng bảo vệ an ninh nơi diễn ra Hội nghị, nơi ăn nghỉ của 

các đại biểu. 

- Phối hợp với Ban Dân tộc chọn cử đại biểu người có uy tín và đồng bào 

dân tộc thiểu số tiêu biểu dự Hội nghị. 

10. Sở Y tế 

- Chọn cử đại biểu chính thức dự Hội nghị theo số lượng được phân bổ. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bố trí phương tiện, cán 

bộ chăm sóc sức khỏe cho đại biểu tham dự Hội nghị. 

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao 

động tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; Trường Đại học Tân Trào; Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

Chọn cử đại biểu chính thức dự Hội nghị theo số lượng được phân bổ và 

gửi danh sách về Ban Dân tộc tổng hợp trước ngày 15/4/2021. 

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2021. Giới thiệu, chọn cử, lập 

danh sách các đại biểu ưu tú dự Hội nghị. 
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- Lựa chọn, hướng dẫn và thẩm tra về nội dung các báo cáo tham luận của đại 

biểu trước khi gửi về Ban Dân tộc tổng hợp. Đề xuất các tập thể, cá nhân và hoàn thiện 

hồ sơ khen thưởng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị. 

- Bố trí phương tiện, đưa đón đại biểu của địa phương đi dự Hội nghị từ cơ 

sở về tỉnh và ngược lại.  

Tùy vào điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thể xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín và đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. 

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch này; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận:   

- Ủy ban Dân tộc; 

- Thường Trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;   
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị có trong Kế hoạch; 

- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Tuyên). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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