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Thực hiện Văn bản số 100/BDT-CSDT ngày 11/3/2021 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên báo cáo kết quả 

10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2011 - 2021, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY 

TÍN GIAI ĐOẠN 2011-2021  

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội của địa phương 

Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào 

Cai 75 km, cách Hà Nội 263 km; phía Đông Nam giáp huyện Lục Yên (tỉnh Yên 

Bái), phía Đông giáp huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), phía Tây Nam giáp 

huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện Bảo Thắng, Bắc 

Hà và Văn Bàn (Lào Cai), tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 818,34 km2, gồm 

16 xã và 01 thị trấn với 209 thôn, bản, tổ dân phố.  

Dân số tính đến cuối năm 2020 là 85.564 người, toàn huyện có 26 dân tộc 

cùng sinh sống (Dân tộc Kinh chiếm 23.77%; Dân tộc Tày chiếm 33.84%; Dân 

tộc Mông chiếm 12.54%, Dân tộc Dao chiếm 24.47% còn lại là các dân tộc 

khác) 

Các thành phần dân tộc thiểu số cư trú phân tán, xen kẽ ở tất cả các xã, thị 

trấn; có trình độ dân trí, trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều.  

2. Kết quả đạt được 

2.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách  

a) Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương về chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 

18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong 
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đồng bào dân tộc thiểu số, Thông tư số 05/2011/TT-BTC-UBDT ngày 

16/12/2011 của Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện Quyết 

định sô 18/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về sửa đổi một số điêu của Quyết định số 18/2011/QĐ-TT và 

Quyết định số12/2018/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, Hướng dẫn số 549/BDT-CSDT ngày 

05/11/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai về hướng dẫn thực hiện 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 lồng ghép thông quan các buổi họp thôn đến với 

người dân, đặc biệt là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

b) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện chính 

sách người có uy tín 

Bám sát vào các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Hằng năm, Ủy ban 

nhân dân huyện Bảo Yên xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện các chế độ 

chính sách đối với người có uy tín, đồng thời ban hành văn bản triển khai, 

hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, bầu bổ sung thay thế người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.  

c) Bố trí kinh phí, nguồn lực thực hiện chính sách 

Tổng số kinh phí thực hiện giai đoạn 2011 - 2021 là 1.688,965 triệu đồng, 

trong đó: 

- Tặng quà tết Nguyên đán và tết các dân tộc thiểu số 1.266,7 triệu đồng. 

- Thăm hỏi người có uy tín ốm nằm viện, thăm viếng người có uy tín và gia 

đình người có uy tín: 26,8 triệu đồng 

- Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín 375,215 triệu 

đồng. 

- Khen thưởng, biểu dương người có uy tín 20,25 triệu đồng (ngân sách 

huyện). 

d) Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, đánh giá thực hiện chính 

sách đối với người có uy tín  

Thường xuyên nắm bắt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện. 

2.2. Tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín 

a) Bình chọn, lập danh sách người có uy tín 

Hằng năm UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị 

trấn rà soát, bầu bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Kết quả 

bình chọn người có uy tín theo từng năm, cụ thể như sau: 
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* Năm 2012 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 240 người, 

trong đó dân tộc: Mông 42 người; dân tộc Dao 86 người; dân tộc Tày 97 

người;còn lại là dân tộc khác như:Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 15 người. 

- Thành phần người có uy tín: cán bộ nghỉ hưu: 17 người; thầy mo, thầy 

cúng: 1 người, trưởng thôn, già làng: 29; nhân sĩ, trí  thức, công chức xã: 9 

người, thành phần khác 184 người. 

* Năm 2013 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 241 người, 

trong đó dân tộc: Mông 42 người; dân tộc Dao 86 người; dân tộc Tày 99 người; 

còn lại là dân tộc khác như: Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 14 người. 

- Thành phần người có uy tín: cán bộ nghỉ hưu: 18 người; thầy mo, thầy 

cúng: 1 người, trưởng thôn, già làng: 30; nhân sĩ, trí  thức, công chức xã: 9 

người, thành phần khác 183 người. 

* Năm 2014 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 241 người, 

trong đó dân tộc: Mông 42 người; dân tộc Dao 86 người; dân tộc Tày 99 người; 

còn lại là dân tộc khác như: Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 14 người. 

- Thành phần người có uy tín: cán bộ nghỉ hưu: 17 người; thầy mo, thầy 

cúng: 1 người, trưởng thôn, già làng: 29; nhân sĩ, trí  thức, công chức xã: 10 

người; thành phần khác 184 người. 

* Năm 2015 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 241 người, 

trong đó dân tộc: Mông 41 người; dân tộc Dao 89 người; dân tộc Tày 95 người; 

còn lại là dân tộc khác như: Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 16 người. 

- Thành phần người có uy tín: cán bộ nghỉ hưu: 17 người; thầy mo, thầy 

cúng: 1 người, trưởng thôn, già làng: 29; nhân sĩ, trí  thức, công chức xã: 10 

người; thành phần khác 184 người. 

* Năm 2016 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 237 người, 

trong đó dân tộc: Mông 39 người; dân tộc Dao 84 người; dân tộc Tày 99 người; 

còn lại là dân tộc khác như: Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 15 người. 

- Thành phần người có uy tín: cán bộ nghỉ hưu: 23 người; thầy mo, thầy 

cúng: 3 người, trưởng thôn, già làng: 42; thành phần khác 169 người. 

* Năm 2017 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 237 người, 

trong đó dân tộc: Mông 39 người; dân tộc Dao 84 người; dân tộc Tày 99 người; 

còn lại là dân tộc khác như: Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 15 người. 
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- Thành phần người có uy tín: cán bộ nghỉ hưu: 23 người; thầy mo, thầy 

cúng: 3 người, trưởng thôn, già làng: 42; thành phần khác 169 người. 

* Năm 2018 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 220 người theo 

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, trong 

đó dân tộc: Mông 35 người; dân tộc Dao 77 người; dân tộc Tày 94 người;còn lại 

là dân tộc khác như:Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 14 người. Sau rà soát điều 

chỉnh NCUT của huyện là 215 người theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 

16/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ( giảm 05 người do sáp nhập thôn, bản), 

trong đó dân tộc: Mông 32 người; dân tộc Dao 76 người; dân tộc Tày 93 người; 

còn lại là dân tộc khác như: Nùng, Dáy, Kinh, Xá Phó… là 14 người. 

- Trình độ văn hóa:  

+ Trung học phổ thông: 17 người. 

+ Trung học cơ sở: 111 người. 

+ Tiểu học: 84 người. 

+ Không có trình độ (xóa mù chữ): 3 người. 

- Thành phần người có uy tín: Già làng 5 người; trưởng dòng họ 2 người; 

trưởng thôn 19 người; cán bộ hưu trí 20 người; thầy mo, thầy cúng 25 người, sản 

xuất kinh doanh giỏi 4 người; thành phần khác 140 người; đảng viên 83 người. 

* Năm 2019 

- Số lượng, thành phần dân tộc: Tổng số người có uy tín là 195 người (giảm 

20 NCUT so với năm 2018 do sát nhập các thôn) theo Quyết định số 1148/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt và đưa ra 

khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung người có uy tín trong đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó dân tộc: Mông 25 người; dân tộc Dao 74 

người; dân tộc Tày 83 người còn lại là dân tộc khác như: Giáy, Dáy, Kinh, 

Nùng, Xa Phó… là 13 người. 

- Trình độ văn hóa:  

+ Trung học phổ thông: 13 người. 

+ Trung học cơ sở: 103 người. 

+ Tiểu học: 77 người. 

+ Không có trình độ (xóa mù chữ): 2 người. 

- Thành phần người có uy tín: Già làng 2 người; trưởng dòng họ 25 người; 

trưởng thôn 2 người; cán bộ hưu trí 21 người; thầy mo, thầy cúng 6 người, sản 

xuất kinh doanh giỏi 4 người; thành phần khác 135 người; đảng viên 83 người. 

* Năm 2020 

- Số lượng: Tổng số người có uy tín là 195 người theo Quyết định số 

149/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt và 
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đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung người có uy tín trong đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó dân tộc: Mông 26 người; dân tộc Dao 

72 người; dân tộc Tày 84 người còn lại là dân tộc khác như: Giáy, Dáy, Kinh, 

Nùng, Xa Phó… là 13 người. Sau rà soát điều chỉnh còn  175 người có uy tín tại 

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, trong đó dân tộc: Mông 21 

người; dân tộc Dao 65 người; dân tộc Tày 77 người còn lại là dân tộc khác như: 

Giáy, Dáy, Kinh, Nùng, Xa Phó… là 12 người 

- Trình độ văn hóa:  

+ Trung học phổ thông: 17 người. 

+ Trung học cơ sở: 85 người. 

+ Tiểu học: 70 người. 

+ Không có trình độ (xóa mù chữ): 03 người. 

- Thành phần người có uy tín: Già làng 8 người; trưởng dòng họ 2 người; 

trưởng thôn 20 người; cán bộ hưu trí 18 người; chức sắc, tôn giáo, thầy mo, thầy 

cúng 20 người; thành phần khác 107 người; đảng viên 73 người. 

* Năm 2021 

- Số lượng, thành phần dân tộc:  Tổng số người có uy tín là 176 người (tăng 

01 người so với năm 2020 do 01 thôn bản đủ tiêu chuẩn bầu người có uy tín) 

theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 

phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm 2020, bổ sung người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiêu số năm 2021, , trong đó dân tộc: Mông 23 

người; dân tộc Dao 64 người; dân tộc Tày 77 người còn lại là dân tộc khác như: 

Giáy, Dáy, Kinh, Nùng, Xá Phó… là 12 người 

- Trình độ văn hóa:  

+ Trung học phổ thông: 17 người. 

+ Trung học cơ sở: 85 người. 

+ Tiểu học: 71 người. 

+ Không có trình độ (xóa mù chữ): 03 người. 

- Thành phần người có uy tín: Già làng 08 người; trưởng dòng họ 2 người; 

trưởng thôn, tương đương 30 người; cán bộ hưu trí 10 người; sản xuất kinh 

doanh giỏi 6 người; thành phần khác 128 người; đảng viên 73 người. 

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

* Năm 2012 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín: Tổ chức thăm 

hỏi, tặng 240 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên 

đán với tổng số kinh phí là 96 triệu đồng. 
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- Tổ chức các hội nghị, tập huấn, cung cấp thông tin: Tổ chức 01 Hội nghị 

biểu dương khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với 100 

lượt người tham gia và 30 người được khen thưởng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát Báo Lào Cai đầy đủ cho người 

có uy tín theo quy định. 

* Năm 2013 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín: Tổ chức thăm 

hỏi, tặng 241 suất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên 

đán Quý Tỵ với tổng số kinh phí là 96,4  triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát báo đầy đủ cho người có uy tín 

theo quy định. 

* Năm 2014 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

+ Tổ chức thăm hỏi, tặng 241 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện 

nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, với tổng số kinh phí là 94,6 triệu đồng. 

+ Thăm hỏi, động viên 05 người uy tín bị ốm phải điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa huyện, với kinh phí 2 triệu đồng. 

- Tổ chức các hội nghị, tập huấn, cung cấp thông tin: Tổ chức 01 Hội nghị 

tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

241 lượt người tham gia, với kinh phí  36  triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy định. 

* Năm 2015 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

+ Tổ chức thăm hỏi, tặng 241 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện 

nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, với tổng số kinh phí là 96,4 triệu đồng. 

+ Thăm hỏi, động viên 5 người có uy tín ốm đau nằm viện với kinh phí là 2 

triệu đồng. 

- Tổ chức các hội nghị, tập huấn, cung cấp thông tin: Tổ chức 01 Hội nghị 

tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

với 241 lượt người có uy tín tham gia. Tổng kinh phí tổ chức là 40,266 triệu 

đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy  

* Năm 2016 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

+ Tặng 237 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết 

Nguyên đán Bính Thân với tổng số kinh phí là 94,8 triệu đồng. 



7 
 

 

+ Thăm hỏi, động viên 10 người có uy tín ốm đau nằm viện với kinh phí là 

4,5 triệu đồng. 

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin: Tổ chức 01 Hội nghị 

cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện với 237 người có uy tín tham gia, với tổng kinh phí là 36 triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy định. 

* Năm 2017: 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

+ Tặng 237 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết 

Nguyên đán Đinh Dậu với tổng số kinh phí là 94,8 triệu đồng. 

+ Tổ chức thăm hỏi 3 người có uy tín ốm đau nằm viện với kinh phí là 1,2 

triệu đồng. 

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, tham quan học tập 

kinh nghiệm: Tổ chức 01 Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện với 237 người có uy tín tham gia, 

với tổng kinh phí là 43,8 triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy định  

* Năm 2018 

-  Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

+ Tặng 237 suất quà người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên 

đán với tổng số kinh phí là 94,8 triệu đồng. 

+ Tặng 215 xuất quà cho người có uy tín Lễ quốc khánh ngày mùng 2/9 với 

kinh phí là 120,6 triệu đồng. 

+ Tham hỏi 09 người có uy tín ốm nằm viện, kinh phí thăm hỏi 5,6 triệu 

đồng. 

+ Thăm viếng, động viên 04 người có uy tín và thân nhân người có uy  tín 

qua đời số tiền 2 triệu đồng. 

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, tham quan học tập 

kinh nghiệm. 

+ Tổ chức 01 Hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin cho người có uy tín với 

220 lượt người tham gia kinh phí: 108,7 triệu đồng (kinh phí mua quà: 63,8 triệu 

đồng; kinh phí tổ chức hội nghị: 44,9 triệu đồng). 

+ Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người uy tín với 215 người 

tham dự, kinh phí thực hiện 30,449 triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy định  
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* Năm 2019 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

+ Tặng 213 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng số kinh phí là 106,5 triệu đồng. 

+ Tặng 189 xuất quà cho người có uy tín Lễ quốc khánh 2/9 với kinh phí là 

97,5 triệu đồng. 

+ Tổ chức thăm hỏi 01 người có uy tín chết với kinh phí là 0,5 triệu đồng. 

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, tham quan học tập 

kinh nghiệm: Tổ chức 01 Hội nghị gặp mặt tặng quà, cung cấp thông tin cho 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Quốc khánh 02/9 với 

195 lượt người tham gia, kinh phí tổ chức: 40 triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy định  

* Năm 2020 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

+ Tặng 194 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý với tổng số kinh phí là 97  triệu đồng. 

+ Tặng 175 xuất quà cho người có uy tín Lễ quốc khánh 2/9 với kinh phí là 

87,5 triệu đồng. 

+ Tổ chức thăm hỏi 02 người có uy tín qua đời với kinh phí 01 triệu đồng; 

thăm hỏi 8 người uy tín ốm nắm viện điều trị, kinh phí 6,4 triệu đồng. 

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, tham quan học tập 

kinh nghiệm. 

Tổ chức 01 Hội nghị cung cấp thông tin, 175 lượt người tham gia, kinh phí 

tổ chức 40 triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy định  

* Năm 2021 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín 

Tổ chức tặng 176 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện nhân dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu với tổng số kinh phí là 88 triệu đồng. 

- Cấp phát báo, tạp chí: Tổ chức cấp phát đầy đủ (Báo Lào Cai, Báo Dân 

tộc và phát triển, Báo Nhân dân) cho người có uy tín theo quy định  

2.3. Công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên các lĩnh 

vực của đời sống xã hội  

a) Trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước 
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Người có uy tín trên địa bàn huyện đa số là những người lớn tuổi, đã nghỉ 

hưu hoặc đang công tác tại các thôn, bản, già làng, trưởng dòng họ, người sản 

xuất kinh doanh giỏi. Họ luôn là những người gương mẫu chấp hành và thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có 

nhận thức và là những người tham gia tích cực các phong trào của địa phương, 

có uy tín và khả năng tập hợp lòng dân, là những nhân tố tích cực trong việc 

triển khai các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như 

giúp đồng bào xóa bỏ dần phong tục tập quán lạc hậu, góp phần quan trọng 

trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng phát triển kinh tê-xã hội, duy trì trật tự, 

an ninh và xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 

Hiệu quả của thông tin, độ tin cậy của thông tin phụ thuộc vào vai trò, vị trí 

và uy tín của người truyền thông tin. Uy tín của người truyền tin trực tiếp càng 

cao thì hiệu quả công tác truyền thông càng lớn và người có uy tín là người được 

cộng đồng nơi cư trú tin tưởng tín nhiệm, bầu chọn để thay thế họ chuyển tải 

những tâm tư, nguyện vọng đến với Đảng, đến với Nhà nước. Vì vậy để mọi chủ 

trương, chính sách đi vào cuộc sống, đến với nhân dân thì công tác tuyên truyền 

là nhiệm vụ hàng đầu, là không thể thiếu, đặc biệt là vai trò của người có uy tín 

trong công tác tuyên truyền, trước hết bằng uy tín của mình tại địa phương, trên 

cơ sở cùng ngôn ngữ và phong tục tập quán, họ đã chủ động trong công tác 

tuyên truyền giáo dục bắt đầu từ con cháu trong gia đình đến dòng họ, đến thôn 

bản. Đối với đồng bào các dân tộc thì: "Tai nghe không bằng mắt thấy, miệng 

nói không bằng tay làm", vì vậy bằng sự tự giác, đầu tàu gương mẫu thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của bản thân 

người có uy tín, họ được cộng đồng tin cậy và quan trọng hơn là họ tuyên 

truyền, vận động bà con trong dòng họ, trong cộng đồng dân cư cùng nghe, cùng 

tin tưởng và làm theo.  

Kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước 10 năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò của người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

b) Trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn 

mới 

Trong 10 năm qua người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc trên địa 

bàn huyện tích cực vận động bà con chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng với 

sự quan tâm của các cấp, các nghành đã đầu tư nhiều chương trình, đề án nhằm 

tập chung phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo anh ninh xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giảm bớt số hộ nghèo, hộ khó 

khăn. Bên cạnh đó, nhiều người có uy tín cùng gia đình tích cực đóng góp, hiến 

đất thực hiện các chương trình, dự án như xây dựng nông thôn mới, làm đường 

giao thôn nông thôn, đường nội đồng..... 

Trong tổ chức phát triển sản xuất, người có uy tín cùng trưởng thôn bản 

thường xuyên phối hợp với cán bộ khuyến nông, khuyến lâm thôn bản tuyên 

truyền, hướng dẫn, vận động đồng bào thực hiện sản xuất, gieo trồng đúng thời 
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vụ, thực hiện đảm bảo cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp đỡ, hướng dẫn các hộ 

nghèo vay vốn và sử dụng vốn vay để phát triển sản xuất có hiệu quả, đúng mục 

đích. 

c) Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc 

Với những quan hệ và ảnh hưởng của mình với cộng đồng, những người 

có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số thực sự là chỗ dựa vững chắc của 

các cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền và tổ chức cho bà con thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội. Tham gia cùng cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là công 

tác phát triển đảng viên, xây dựng phát triển các hội. 

Người có uy tín rất quan tâm và tham gia nhiệt tình công tác xây dựng 

Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua các đợt tiếp xúc cử chi 

của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Nhiều người là cán bộ hưu trí, tuy tuổi 

cao nhưng cẫn nhiệt tình tham gia công tác cơ sở, đảm đương các chứ vụ như: 

Hội cựu chiến binh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, Ban Công tác mặt trận và 

các đoàn thể, tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh. 

d) Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội  

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, người có uy tín tích cực tham 

gia tuyên truyền, vận động người dân tìm hiểu và chấp hành các quy định của 

Nhà nước về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của Luật khiếu nại, tố 

cáo không để kẻ xấu lợi dụng gây rối mất trật tự an toàn xã hội; trực tiếp tham 

gia hòa giải giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. 

Qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo và giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội ở khu dân cư, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã 

hội của các hộ dân và địa phương, giữ vững  bình yên nơi thôn bản. 

e) Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ở khu dân cư”, người có uy tín ở thôn bản trên địa bàn huyện, với tâm huyết và 

lòng tự hào dân tộc đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc. Họ là lực lượng nòng cốt, bằng hành động, việc 

làm cụ thể để làm gương và tích cực vận động, giáo dục con cháu, cộng đồng 

trong việc bảo vệ phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vận động đồng bào xây dựng 

nếp sống mới, xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa; giữ gìn, phát huy 

phong tục tập quán tốt đẹp và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, đặc biệt trong thực 

hiện việc cưới, việc tang và lễ hội truyền thống của các dân tộc. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Kết quả đạt được 

Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu đã 

phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển 

kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Với tinh thần trách nhiệm 

cao, nhiều người có uy tín đã hiến đất, góp công tham gia xây dựng Chương 
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trình nông thôn mới, gương mẫu cho cộng đồng noi theo. Đồng thời bên cạnh 

đó, người có uy tín đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều 

thông tin có giá trị giúp các ngành chức năng và chính quyền địa phương đấu 

tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; tham gia giải quyết các vụ 

mâu thuẫn gia đình, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt, nhiều người có 

uy tín đã cùng với các cấp ủy, chính quyền tham gia giải quyết tranh chấp đất 

đai, nguồn nước, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối 

mất trật tự an ninh ở cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Từ những việc làm của người có uy tín, có thể khẳng định rằng, người có 

uy tín trong các dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng 

giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều đóng góp thiết thực trong các 

phong trào thi đua yêu nước và vận động quần chúng, đồng bào các dân tộc chấp 

hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là 

chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và đại 

đoàn kết các dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; phòng 

chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở cơ sở.  

Đối với người có uy tín, chính sách người có uy tín là việc làm thiết thực 

thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, động viên phần nào về vật 

chất, tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần 

phát huy tốt vai trò người có uy tín. Qua đó các chương trình dự án, chính sách 

dân tộc của Đảng và nước được đội ngũ người có uy tín chuyển tải đến với nhân 

dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.  

3.2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

Trình độ của một số người có uy tín còn hạn chế, việc tuyên truyền, nắm 

bắt chính sách còn chưa kịp thời, đặc biệt một số ít người có uy tín đọc và viết 

chưa thông thạo. 

Một số người có uy tín chưa chủ động trong việc phối hợp giải quyết các 

vấn đề trong thôn, ngại va chạm với nhân dân, chưa phát huy được vai trò khả 

năng của một người uy tín. 

Kinh phí hàng năm bố trí cho công tác vận động, phát huy vai trò người có 

uy tín còn hạn chế, đặc biệt là chưa bố trí kinh phí tham quan học tập kinh 

nghiệm cấp huyện, đón tiếp đoàn đại biểu người có uy tín huyện khác đến, thăm 

hỏi ốm đau và kinh phí tổ chức các Hội nghị cung cấp thông tin theo chế độ 

chính sách nên cũng bất cập trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín. 

3.3. Bài học kinh nghiệm 

Một là: Cần phải tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính 

quyền và đoàn thể các cấp đối với công tác vận động, phát huy vai trò của người 

có uy tín trong dân tộc thiểu số. 

Hai là: Cần nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện chế độ, chính sách gắn với 

trách nhiệm, nhiệm vụ người có uy tín đảm nhận nhằm thực hiện có hiệu quả 
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tránh như hiện nay người có uy tín không có nhiệm vụ cụ thể, bảo làm gì thì mới 

thực hiện việc đó. 

Ba là: Cần tận dụng tốt khả năng của người có uy tín, sử dụng đúng người, 

đúng việc, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động để phát 

huy được vai trò người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ. 

Bốn là: Cần chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, nâng 

cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín. 

Năm là: Cần thường xuyên quan tâm và tổ chức có hiệu quả các chính sách 

vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Sáu là: Cần có chế độ chính sách thỏa đáng để họ yên tâm, tích cực hơn 

trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội nói chung và cho sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội nói riêng. 

Bảy là: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ 

quan các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách. 

Tám là: Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế 

chính trị xã hội ở vùng dân tộc làm cơ sở đảm bảo vững chắc cho công tác đối 

với người có uy tín đạt hiệu quả 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Phương hướng 

Tiếp tục triển khai thực tốt chế độ chính sách đối với người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy vai trò người có tín thực thụ trong thực 

hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà 

nước với nhân dân, xây dựng đảng chính quyền cơ sở vững mạnh, giữ vững an 

ninh chính chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh biên giới tại địa 

phương. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

1.1. Nhiệm vụ:  

- Xây dựng đội ngũ người có uy tín thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình mới 

- Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chế độ chính sách đối với người có uy tín. 

2.2. Giải pháp: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các 

cấp đối với công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc 

thiểu số. 

- Quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ giác 

ngộ chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín, đủ năng lực đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. 
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- Phối hợp chặt chẽ giữa Chính quyền với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

nhân dân để lựa chọn, giới thiệu, vận động người có uy tín trong đồng bào tham 

gia công tác. 

- Linh hoạt, tận dụng tốt khả năng của người có uy tín, sử dụng đúng 

người, đúng việc, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động 

để phát huy được vai trò người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan 

các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Bố trí đủ kinh phí cho các địa phương để thực hiện có hiệu quả chính sách 

đối với người có uy tín, nhằm phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Hằng năm bố trí kinh phí riêng từ ngân sách trung ương cho huyện để cho 

người có uy tín được đi tham quan học tập kinh nghiệm theo quy định;  quản lý, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chính sách nhằm thực hiện tốt hơn chính sách đối 

với người có uy tín. 

2. Đối với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương liên quan 

- Tham mưu Chính phủ xây dựng hoàn thiện chế độ, chính sách gắn với 

trách nhiệm, nhiệm vụ người có uy tín đảm nhận nhằm thực hiện có hiệu quả 

hơn. 

- Tham mưu cho Chính phủ bố trí kinh phí cho người có uy tín được tham 

quan học tập kinh nghiệm; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin; thăm hỏi ốm 

đau; đón tiếp đoàn đại biểu người có uy tín nơi khác đến địa phương các huyện 

tham quan học hỏi kinh nghiệm.  

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2021 của  Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Yên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Phòng Dân tộc; 

- Lưu: VT, DT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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