
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 1, Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh  

điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn  

huyện Kon Rẫy năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ 

Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Uỷ 

ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình; 

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2022 của 

UBND huyện Kon Rẫy về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn sự nghiệp 

nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Kế hoạch số 3641/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum  về việc tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiến tiến, 

phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-BDT, ngày 21/10/2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh Hướng dẫn triển khai thực hiện Nội dung1, Nội dung 2, Tiểu dự án 1, Dự án 

10: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025. 

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

Nội dung 1, Tiểu dự án 1, Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát 

huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nội dung 1 Tiểu dự án 1 Dự án 10 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 (Chương trình); xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận 

động, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.                                                                                                                                              

- Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình 
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tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

- Phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện trong công tác tuyên truyền, vận động và gương mẫu 

thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; góp phần 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 

trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2. Yêu cầu: Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động đảm bảo phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương; tuân thủ theo đúng quy định của pháp 

luật và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Già làng, trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ cốt cán, nhân sỹ, trí thức, 

doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện. 

2. Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của đất nước. 

III. NỘI DUNG, THỰC HIỆN 

1. Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, hội 

nghị, gặp mặt, tọa đàm, tặng quà, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển 

hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội đối với cấp huyện có 

đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

- Địa điểm: Dự kiến đi Thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà tỉnh Kon 

Tum. 

- Số lượng: Dự kiến 57 người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

 - Thời gian dự kiến đi tham quan: 02 ngày (Kể cả ngày đi và về) trong 

tháng 12 năm 2022. 

2. Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

- Nội dung: Thực hiện hỗ trợ, động viên, tặng quà người có uy tín trên địa 

bàn huyện (thăm hỏi, động viên người có uy tín gặp khó khăn và ốm đau). 

- Đối tượng:  Người có uy tín tên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022. 

- Địa điểm: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2022. 
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III. TỔNG KINH PHÍ ĐƯỢC GIAO 

Kinh phí Ủy ban nhân dân huyện giao tại Quyết định số 848/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 08 năm 2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Vốn sự nghiệp: 90 triệu).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Dân tộc 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ 

đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; đồng thời, chủ động phối hợp, đề xuất giải 

pháp, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ 

chức thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đảm 

bảo nội dung, quy định, thời gian và tiến độ công việc;  

- Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

2. Ủy ban nhân các xã, thị trấn: Chỉ đạo cán bộ phụ trách và cán bộ có 

liên quan đến chương trình phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong quá trình triển khai 

thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tạo 

điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia theo kế hoạch đúng đối tượng, số 

lượng, thời gian theo yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ chung. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 1, Dự 

án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy 

tín trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (đ/b; 

- Các cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã (t/h); 

- Lưu: VT, PDT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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