
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KON TUM   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
  

    Số:             /QĐ-UBND            Kon Tum, ngày      tháng      năm  

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

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

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 3 năm 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 Văn bản số 285/UBDT-DTTS ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ủy 

ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 118/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 63/TTr-BDT ngày       

14 tháng 11 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh sách người có uy tín và đưa ra khỏi danh 

sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, cụ thể: 

1. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín là 78 người (Bảy mươi tám 

người). 

2. Bổ sung danh sách người có uy tín là 78 người (Bảy mươi tám người).  

(Danh sách cụ thể tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 - kèm theo) 



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

được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc; 

Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 

tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đ/c PVP phụ trách KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thị Nga  
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