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

  HUYỆN CHƯ PĂH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 Số: 81/KH- UBND                               Chư Păh, ngày  21 tháng 9 năm 2020 
  

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín  

trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chư Păh năm 2020 

 
  

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 Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

giai đoaṇ 2019 - 2023;  

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt danh sách được đưa ra, thay thế đối với người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chư Păh về việc giao dự toán thu, chi hành chính, sự nghiệp cho các 

đơn vị năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm động viên và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín đối với công tác dân 

tộc, thực hiện các chính sách dân tộc, tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn dân tộc; góp phần giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện các chế độ chính sách trực tiếp cho người có uy tín, đảm bảo dân 

chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng và đúng mục đích. 
 

II. Nội dung kế hoạch hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần: 

1. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín: 

a. Thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán; Tết 

dương lịch, Tết của các dân tộc thiểu số. 

- Đối tượng hỗ trợ: 71 người có uy tín (do 02 người qua đời) trong đồng bào 

dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 536/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của 
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UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoaṇ 2019 - 2023 và Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 

09/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh sách được đưa ra, thay 

thế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 

2020. 

- Số lần hỗ trợ: 02 lần/năm.  

- Thời gian hỗ trợ: năm 2020. 

b. Thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín bị ốm đau.  

- Đối tượng hỗ trợ: là người có uy tín năm 2020. 

- Thủ tục hỗ trợ: UBND xã, thị trấn có văn bản đề nghị gửi phòng và kèm 

theo giấy ra viện (từ bệnh viện cấp huyện trở lên) của người có uy tín bị ốm đau. 

c. Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, 

hỏa hoạn). 

- Đối tượng hỗ trợ: là hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả 

thiên tai, hỏa hoạn. 

- Thủ tục hỗ trợ: 

+ Biên bản họp xét ở thôn, làng người có uy tín bị thiệt hại (ghi rõ hậu quả 

thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn). 

+ UBND xã tổng hợp, lập tờ trình trình UBND huyện cấp. 

 d. Thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình 

(bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời.  

- Đối tượng hỗ trợ: là người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con) qua đời. 

- Thủ tục hỗ trợ: UBND xã, thị trấn có văn bản đề nghị gửi phòng và kèm 

theo giấy báo tử của người đã qua đời. 

2. Hình thức hỗ trợ: Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ bằng tiền mặt, trực tiếp 

mức chi tại  Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ. Tùy vào tình hình điều kiện thực tế, phòng Dân tộc huyện sẽ trực 

tiếp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ hoặc ủy quyền lại cho UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người có uy tín theo qui định. 

3. Kinh phí thực hiện:  

- Tổng kinh phí thưc̣ hiêṇ : 172.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai 

triêụ đồng). 

- Nguồn vốn: Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu.   

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Dân tộc huyện  

Thực hiện cấp chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn huyện năm 2020 đảm bảo kịp thời, đầy đủ, có ý nghĩa. 

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

UBND các xã, thị trấn thường xuyên chủ động nắm bắt thông tin, rà soát 

người có uy tín bị ốm đau; hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả 

thiên tai, hỏa hoạn; người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, 

con) qua đời để đề xuất thăm hỏi, hỗ trợ. Thông báo cho người có uy tín nhận quà, 

kinh phí được hỗ trợ đúng đối tượng, đủ số lượng và thời gian, địa điểm quy định. 
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Trên đây là kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Păh./.  

 
 

Nơi nhận:                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT. Huyện ủy;                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- TT. HĐND huyện;                                                PHÓ CHỦ TỊCH   
- Lãnh đạo UBND huyện;     
- Phòng Dân tộc;                      

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PVP;  

- Lưu: VT, VX, DT.                                                                                        

                                                                                                      

                                                                      Nguyễn Ngọc Thanh 
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