
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào  

 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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;  

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 04/TTr-BDT ngày 

24/02/2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 với tổng số 1.810 người (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Các ông, bà có tên tại danh sách kèm theo Quyết định này được 

hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội 

vụ; Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn; 

- Công an tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, NC, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

Dương Xuân Huyên 
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