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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Quảng Hòa, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin  

cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

 trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 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 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ 

chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách 

nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;   

Căn cứ Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định mức chi công 

tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do 

ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 – 2027; 

Căn cứ Quyết định 3027/QĐ - UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Quảng Hòa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách địa phương năm 2023; 

Căn cứ chương trình công tác năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa 

xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin thời sự, bồi dưỡng 

kỹ năng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa huyện năm 2023 

với nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Nhằm bổ sung những kiến thức về chủ trương, đường lối, chính sách cho người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp người có uy tín trong đồng bào 
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dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng 

nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại cơ sở. 

2. Yêu cầu  

Nội dung phổ biến cần ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với tình hình của địa phương 

và đối tượng cần tuyên truyền và đạt được mục đích của tập huấn, bồi dưỡng.  

II. THÀNH PHẦN  

Là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh sách người có uy tín 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2023 – 2027. 

III. NỘI DUNG  

1. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I, quý II, 

quý III, năm 2023 trên địa bàn huyện; Tình hình triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, năm 2023; Tuyên truyền 

về chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay.  

2. Thông tin thời sự tình hình trong nước và Quốc tế.  

3. Các văn bản pháp luật mới ban hành.  

  IV. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN  

- Số lượng đại biểu: 183 người 

- Số cuộc hội nghị: Trong năm tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn 

cho người có uy tín từ 3 đến 4 cuộc (01 cuộc/1quý) ngoài ra còn có thể tổ chức hội 

nghị thông tin đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương.  

- Thời gian hội nghị từ 1 đến 2 ngày/ 1 hội nghị.  

- Thời gian tổ chức: Quý II, quý III, quý IV năm 2023. 

- Địa điểm: Tại huyện Quảng Hòa. 

(Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị giao cho Phòng Dân tộc xây dựng kế 

hoạch cụ thể và thông báo cho UBND các xã, thị trấn). 

           V. KINH PHÍ, CHẾ ĐỘ    

1. Kinh phí  

Lấy từ nguồn kinh phí đã được cấp theo Quyết định 3027/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa về việc giao dự toán thu 
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ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023. Nội dung chi 

cho người có uy tín giao cho Phòng Dân tộc triển khai thực hiện. 

  2. Chế độ, định mức chi  

- Người có uy tín đến dự Hội nghị được hỗ trợ tiền ăn, uống, đi lại, tài liệu, 

văn phòng phẩm...  

- Mức chi theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định mức chi công tác phí, mức 

chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định mức 

chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí 

do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo nghị 

quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng. 

  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Dân tộc xây dựng kế hoạch cụ thể, dự trù kinh phí và chuẩn bị các 

nội dung liên quan khác để tổ chức hội nghị theo đúng kế hoạch.  

2. Các cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, 

Phòng Tư pháp tham gia làm báo cáo viên tại hội nghị theo các nội dung yêu cầu. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Ra giấy mời người có uy tín của đơn vị 

mình đến dự hội nghị đúng thành phần đồng thời cử cán bộ phụ trách hướng dẫn 

người có uy tín tập trung đúng thời gian, địa điểm quy định.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có 

uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2023./.  

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  
- Các cơ quan liên quan;  
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT; DT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thông 
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