
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:oUă3/QĐ-ƯBND Kiên Giang, ngày CẴÒ tháng 9 nấm 2020

QUYẾT ĐỊNH  
Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thấm quyền tiếp nhận và giải quyêt của 
Ban Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH K IÊN GIANG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyển địa phương ngày Ị 9 tháng 6 năm 2 0 ỉ 5 
và Luật sửa đôi, bổ sung một sổ điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô 
chức chỉnh quyên địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ  năm 20Ỉ9;

Căn cứ N ghị định sổ  63/20ỈỒ/NĐ-CP ngày 08 thảng 6 năm 2010 của 
Chính phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2 0 ỉ  7 của Chính phủ  sửa đối, bô sung một so điêu của các ngj 
định liên quan đêrỉ kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/.
CP ngày 23 tháng 4 năm 20 ỉ 8 của Chính phủ vê thực hiện cơ  chê một cửa, 
cứa liên thông trong giải quyêĩ thủ tục hành chính;

Căn cứ  Thông tư sô 02/20ỉ7/TT-VPC P ngày 3 Ị thảng ỈO năm 2 0 ỉ 7 cũ  
Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục hành chính; 
Thông tư sổ  0I/20Ỉ8/TT-V P C P  ngày 23 tháng ỉ ì năm 2 0 ỉ 8 của Văn phòng  
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định sô 6 ỉ /2 0 Ỉ8/NĐ- 
CP vê thục hiện CO' chê một cửa, một cửa ỉỉên thông trong giải quyêt thủ tục 
hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tạ ỉ Tờ trình sơ 57/TTr-BDT  
ngày 07 thảng 9 năm 2020,

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 
(02) thủ tục hành chính thuộc thâm quyền giải quyêt của Ban Dân tộc áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cỏ danh mục và nội dung quy trình nội. bộ giải 
quvêt thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử 
giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyên 
của tỉnh theo quy định.

X

Q Ư YÊTĐỊNH :
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Điều 3. Ghánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Dân tộc 
tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các huyện, thành 
phố; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tố chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Tst

Nơi nhận:
-  N hư  Điều 3;
- Cục Kiểm soát T T H C  - VPCP;
- C T  vả các PC T.U B N D  tinh;
- LĐVP, TT .PV H C C ;
- Lưu: V T , hvathien.

Nguyễn Đức Chín

Người ký: ú y  ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang
Email: ubnd@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giang
Thời gian ký: 23.09.2020 16:13:47 +07:00

KT CHỦ TỊCH 
l'H 0  CHÚ TỊCH

mailto:ubnd@kiengiang.gov.vn


QUY TRÌNH  
THẨM  QƯYỀ

Phụ lục
YẾT THỦ TỤC H ÀNH  CHÍNH THUỘC  

GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC ÁP 
BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Q a y ê 5à /QĐ-Ư BND ngày d b  tháng 9 năm 2020 
của ủ y  ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. DANH M ỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

Số TT Tên thủ tục hành chính Ghi chú

Lĩnh vực: Dân tộc

1 Công nhận người có uy tín trong đông bào dân tộc thiêu 
sô

2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số
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B. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Thủ tục Công nhận ngưòi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số

I NỘI DUNG QUY TRÌNH

1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có):

1.1
Mỗi thôn (ấp, khu phố) vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình 
hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người 
có uy tín;

1.2

Trường hợp thôn (ấp, khu phố) không đủ điều kiện quy định tại điếm a khoản 
3 Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg hoặc có nhiều thành phần dân 
tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chủ tịch úy  ban 
nhân dân cấp huyện, Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số 
lượng người có uy tín được bình chọn, nhưng tổng số người có uy tín được 
bình chọn không vượt quá tổng số thôn (ấp, khu phố) của vùng dân tộc thiếu 
số trên địa bàn tỉnh.

2 Cách thức thực hiện

Nộp hồ SO' trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đên bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Ban 
Dân tộc.

3 Thành phần hồ SO’ Bản chính Bản sao

3.1

- Tờ trình Chủ tịch ƯBND tỉnh công 
nhận, phê duyệt danh sách người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

X

3.2

- Dự thảo Quyết định trình Chủ tịch 
ƯBND tỉnh phê duyệt danh sách người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
tỉnh Kiên Giang.

X

3.3

- Biểu tổng họp danh sách người có uy 
tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu số 
04 kèm theo Quyết đinh số 12/2018/QĐ- 
TTg).

X

3.4

- Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề 
nghị Chủ tịch ƯBND tỉnh công nhận 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số.

X

3 Số Iirọng hồ so1: 01 bộ

4
Thòi gian xử lý hồ SO’: 15 (mười lãm) ngày làm việc kê từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình



chọn, công nhận người có uy tín theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điêu 6 của 
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

5 Lệ phí (nếu có): Không

6
Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, 
phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

II QUY TRÌNH XỬ LÝ CỔNG VIỆC

TT Trình tự Trách
nhiệm Thòi hạn

Kết quả/biểu 
mẫu

1 Trình tự thực hiện

BI

Căn cứ văn bản chỉ đạo 
của Ban Dân tộc tỉnh và 
ƯBND cấp xã:

- Trưởng thôn tổ chức 
họp thôn (cỏ sự tham gia 
của ít nhất 2/3 số hộ gia 
đình trong thôn), phổ 
biến về nội dung chính 
sách, tiêu chí, Điều kiện 
bình chọn người có uy 
tín và đề cử người có uy 
tín gửi Trưởng ban Công 
tác Mặt trận thôn.

- Trưởng ban Công tác 
Mặt trận thôn tổ chức 
họp liên tịch (có sự tham 
gia của đại diện Chi ủy, 
chính quyền, Ban công 
tác Mặt trận, các tổ chức 
đoàn thể và đại diện hộ 
dân trong thôn), lập danh 
sách đề nghị công nhận 
người có uy tín gửi ủ y  
ban nhân dân cấp xã.

Trưởng thôn, 
Trưởng ban 
Công tác Mặt 
trận thôn

Không quy 
định

- Mau số 01 Phụ 
lục ban hành kèm 
theo Quyết định 
số 12/2018/QĐ- 
TTg của Thủ 
tướng Chính phủ

- Văn bản đề nghị 
và biên bản họp 
liên tịch theo Mẩu 
số 02 Phụ lục ban 
hành kèm theo 
Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/3/2018.

B2

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
UBND cấp xã tổng họp, 
kiểm tra và lập hồ sơ gửi 
ƯBND cấp huyện

UBND cấp 
xã

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Văn bản đề nghị 
kèm theo danh 
sách và biên bản 
theo Mầu số 03 
Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết 
định số 
12/2018/QĐ-TTg 
của Thủ tướng
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Chính phủ

B3

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
của các xã, ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện tổng hợp, 
kiểm tra và lập hồ sơ gửi 
Ban Dân tộc tỉnh

UBND cấp 
huyện

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Văn bản đề nghị, 
danh sách theo 
Mau số 04 và 
bảng tổng hợp hồ 
sơ đề nghị của 
các xã của Phụ 
lục kèm theo 
Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg 
của Thủ tướng 
Chính phủ

B4

Tiếp nhận hồ sơ từ 
ƯBND các huyện, thành 
phố:

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ công chức tiếp nhận 
vào sổ theo dõi tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
Lập phiếu kiểm soát quá 
trình và bàn giao kèm hồ 
SO' về Phòng Chính sách 
Dân tộc thẩm định.

+ Nếu hồ sơ không đầy 
đủ, công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn trực tiếp 
hoặc sử dụng phiếu 
hướng dẫn hoàn thiện hồ 
sơ.

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả của 
Ban Dân tộc

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
của các huyện 
(trước ngày 
15 tháng 12 
của năm bình 
chọn, công 
nhận hoặc bổ 
sung)

- Theo mục 3

- Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả 
kết quả.

- Phiếu yêu cẩu 
bổ sung hoàn 
thiện hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát 
quá trình giải 
quyết hồ sơ.

- Sổ theo dõi hồ 
sơ

- Hoàn thiện hồ sơ trình 
công nhận người có uy 
tín:

+ Bộ phận TN&TKQ có 
trách nhiệm bàn giao đầy 
đủ hồ sơ cho Phòng 
Chính sách Dân tộc.

+ Phòng Chính sách Dân 
tộc tham mưu lãnh đạo 
Ban: Tổng hợp, thống 
nhất vó‘i cơ quan công an 
tỉnh, Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh và các ngành chức 
năng liên quan hoàn

- Công chức 
được phân 
công

- Lãnh đạo 
Phòng Chính 
sách Dân tộc

- Lãnh đạo 
Ban

- Công văn xin ý 
kiến công an 
tỉnh, Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh và các 
ngành chức năng 
liên quan.

- Tờ trình, dự 
thảo Quyết định 
kèm theo danh 
sách đề nghị công 
nhận người có uy 
tín
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thiện hồ sơ.

- Trình Chủ tịch ƯBND 
tỉnh xem xét, quyết định 
phê duyệt danh sách 
người có uy tín trên địa 
bàn tỉnh trưó'c ngày 15 
tháng 12 của năm bình 
chọn.

Chủ tịch 
ƯBND tỉnh

Quyết định phê 
duyệt kèm theo 
danh sách.

B5

Tiếp nhận Quyết định 
phê duyệt và danh sách 
phê duyệt từ ƯBND tỉnh. 
Vào sổ, lưu hồ sơ và 
chuyển bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả.

Văn thư Ban 
Dân tộc

Giờ hành 
chính

- Phiếu kiểm soát 
quá trình giải 
quyết hồ sơ.

- Sổ theo dõi hồ 
sơ.

B6

Trả kết quả về UBND 
cấp huyện và cấp xà.

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả của 
Ban Dân tộc.

2 Biểu mẫu

- Hệ thống biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

3 Hồ so* lưu

3.1 Mầu 01, 02, 05 và 06 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 
ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

3.2 - Hồ sơ đầu vào theo mục 3 và các giấy tờ có liên quan.

3.3 - Kết quả giải quyết: Quyết định của Chủ tịch ƯBND tỉnh công nhận, phê 
duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Dân tộc theo quy định.
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Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục ban hành kèm theo Q uyết định số 
12/2018/QĐ TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Mầu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN c u  ẤP, KHƯ PHỎ 
Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số

Hôm nay, ngày ......... tháng .......  năm tại ấp, khu phố (ghi rõ địa điểm tổ
chức) ..........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh)’. ................................................
- Đại diện Ban lãnh đạo ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh): .....................................
-Đại diện Mặt trận ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh): ............................................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh):........................
- Số hộ gia đình dự họp/tổng số hộ trong ấp, khu p h ố : ............................................
- Chủ trì: Ông (b à ) ; ............................................... Chức danh: Trưởng ấp, khu phố.
- Thư ký (ghi rõ họ, lên, chức cỉanh)-. ....................................................................................
Sau khi nghe Trưởng ấp, khu phố phổ biến về tiêu chí, điều kiện bình chọn người có 
uy tín và nội đung chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 
tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã thống nhất đề cử người có uy 
tín của ấp, khu phố n ă m ......... như sau:

Số
TT

Họ và 
tên

Giói
tính/năm

sinh Dân
tộc

Nơi
cư
trú

Trình độ 
văn 

hóa/chuyên 
môn

Kết quả *

Nam Nữ
Đồng ý Không dông 

ý Lý
doSô

người
Tỷ lệ 

%
Số

người
Tỷ lệ 

%
1

Tổng số

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Đại diện hộ dân Thư ký Trưởng ấp, khu phố
(ký, ghì rõ họ tên của đại diện (ký, ghì rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

03 hộ dân dự họp)

* Ghì ch ú: Mỗi ấp, khu phố đề cử không quá 02 người. Người được đề cử phải đạt trên 50% 
tổng số đại biểu dự họp đồng ý và cỏ tỷ lệ cao nhất (bàng hình thức biểu quyết giơ tay).
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BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH ẨP, KHƯ PHỐ 
Bình chọn, đề nghị công nhận nguòi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu so

Hôm nay, ngày ......... tháng .......  năm tại ấp, khu phố (ghi rỗ địa điểm tổ
chức) .........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh)'................................................
- Đại diện Ban lãnh đạo ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh):.....................................
- Đại điện Mặt trận ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh):.................... ■.......................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh)'.........................
- Đại diện hộ gia đình DTTS trong ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên): Tối thiểu 03 hộ gia 
đình.
- Chủ trì: Ông (bà): ...........................  Chức danh: Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp,
khu phố.
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):....................................................................................
Sau khi xem xét danh sách đề cử của ấp, khu phố; căn cứ tiêu chí, điều kiện bình chọn 
ngưcri có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại điện các ban, ngành, đoàn thể dự họp,
cuộc họp thống nhất đề nghị công nhận người có uy tín của ấp, khu phố năm .........
như sau:

Mấu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số
TT

Họ và 
tên

Giới
tính/năm

sinh

Dân
tộc

Nơi
cư
trú

Trình độ 
văn 

hóa/chuyên 
môn

Kết quả *

Nam Nữ

Đồng ý Không đông 
ý

Lý
do

Sô
ngưòi

(số
phiếu)

Tỷ lệ 
%

Sô
ngưòi

(số
phiếu)

Tỷ lệ 
%

1

Tông sô

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện cỏ mặt nhất trí ký tên./.
Thu’ ký Chủ trì

(kỷ, ghi rõ họ tên) (kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ban ỉãnh đạo ấp, khu phố Đại diện Chi ủy
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Đạỉ diện các Đoàn thế
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện hộ dân
(ký>, ghì rõ họ tên)
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*  Ghi chú:
- Bỏ phiêu kín hoặc biêu quyêt giơ tay do Hội nghị quyêt định. Người được bình chọn, đê 
nghị là người có uy tín phải đạt trên 50% tông sô đại biêu dự họp đông ý và có tỷ lệ bình chọn 
cao nhất.
- Đại biểu đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố tham dự với vai trò giám sát, không tham gia 
bỏ phiếu hoặc biểu quyết bình chọn người có uy tín; trường hợp bình chọn bang bỏ phiêu kín, 
tổ kiểm phiếu phải có sự tham gia của đại biểu đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố.
- Trường hợp có nhiều hơn số lượng người được bình chọn/ấp, khu phố mà có kết quả bình 
chọn bằng nhau thì đưa vào danh sách bình chọn gửi ƯBND xã/phường/thị trấn xem xét, 
quyết định.
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BIÊN BẢN KIẺM TRA 
Bình chọn, đề nghị công nhận ngưòi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiêu sô

Hôm nay, ngày ......... tháng .......  năm tại UBND xã (ghi rõ địa điểm tô
chức) .........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):.................................
- Đại diện UBND xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh): ..................................
-Đại diện Công an xã/phường/thị trấn (ghì rõ họ, tên, chức danh): ................................
- Đại diện ủ y  ban MTTQVN xã/phường/thị trấn (Mỗi đoàn thể cử 0Ỉ ngirời tham gia; 
ghi rỗ họ, tên, chức danh).
- Chủ trì: Ông (bà); ....................  Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND xã/phường/thị
trấn.
- Thư ký: ông (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh):..................................................................
Cãn cứ đề nghị của các ấp, khu phố và kết quả kiểm tra; căn cứ tiêu chí, điêu kiện bình 
chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, 
cuộc họp thống nhất:

Mầu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số
TT

Họ và 
tên

Giới
tính/năm

sinh
Dân
tộc

Nơi
cư
trú

Trình độ văn 
hóa/chuyên 

môn

Kết quả

Nam Nữ

Đông ý Không đông ý

Lý do
*

Sô
người

(số
phiếu)

Tỷ lệ 
%

Sô
người

(số
phiếu)

Tỷ lệ 
%

Tông sô

Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
Thư ký Chu trì

(kỷ, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dâu, ghi rồ họ tên)

Đại diện UBMTTQ xã Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Công an xã Đại diện các Đoàn thế
(ký, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:
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- Nêu rõ lý do các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điêu kiện trong danh sách bình 
chọn, đề nghị công nhận người có uy tín cùa các ấp, khu phố gửi xã/phường/thị trấn.
- Trường hợp ấp, khu phố gửi danh sách đề nghị công nhận người có uy tín vượt quá số lượng 
được bỉnh chọn (do có kết quả bình chọn ở cuộc họp liên tịch ấp, khu phố cao bằng nhau) thì 
các thành viên tham gia dự họp của ƯBND xã/phường/thị trấn xem xét, quyết định chọn đủ 
số lượng nguời có uy tín được bình chọn của ấp, khu phố đó.
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TỎNG HỢP DANH SÁCH 
Bình chọn, đề nghị công nhận ngưòi có uy tín trong đông bào dân tộc thiêu sô

Năm............

Mau số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sổ

'ÍT

Họ vá 

tên 

NCUT

Năm sinh/ 

Giởi tinh

D;ìn

lộc

Nơí

cư

trú

Trinh 

dộ vân 

hóa 

chuyên 

mòn

Thành phần người có uy lín

Đăng

vicn

Ghi

chú

Nain Nĩr
Già

lãng

T mủng 

dòng 

họ/ Tộc 

trưởng

Trưởng 

ắp, khu 

phố và 

lương 

dương

CB

lum

Clúrc

sãc

tôn

giáo

Thầy

1110,

thầy

cúng

Nhàn 

sĩ, tri 

llúrc

Doanh 

nhân, 

ngirời 

sản xuất 

giòi

Thành

pliần

khác

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II [2 13 14 15 16 17 18

'l ổng cộng

Nguòi lập biểu TM. UBND ...
(kỷ, ghi rõ họ lên) (ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên)

Gỉtì chú:
- Cột (2): ghi NCƯT (người có uy tín) theo từng xã trong huyện;
- Cột (6): Ghi cụ thể tổ ấp, khu phố và tương đương;
- Các cột từ cột (8) đến cột (16): Ghi cụ thể, đúng thành phần của NCUT;
- Cột (17): Neu NCUT là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì đánh dấu (x) vào cột này. 

Nếu không phải thì ghi sổ 0 vào cột này.
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2. Thủ tuc: Đua ra khỏi danh sách ngưòi có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu sả

I NỘI DƯNG QUY TRÌNH

1 Điều kiện thục hiện thu tục hành chính (nếu có):

1.1 - Người có uy tín chết;

1.2
- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yêu, tự 
nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín;

1.3 - Người có uy tín vi phạm pháp luật;

1.4
- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật 
hiện hành;

1.5
- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.

2 Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đên bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của CO' quan Ban 
Dân tộc.

3 Thành phần hồ so*
Bản

chính
Bản sao

3.1
- Tờ trình Chủ tịch ƯBND tỉnh kèm theo danh 
sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy 
tín.

X

3.2 - Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
đưa ra khỏi danh sách ngưòi có uy tín.

X

3.3
- Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị 
Chủ tịch ƯBND tỉnh đua ra khỏi danh sách 
người có uy tín.

X

3.4 - Các giấy tờ/tài ỉiệu liên quan khác (nếu có). X

3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4
Thời gian xử lý hồ sơ: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể tù’ ngày nhận được 
hồ SO' đầy đủ, họp lệ.

5 Lệ phí (nếu có): Không

6
Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra 
khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

II QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC
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TT Trình tự Trách nhiệm Thòi hạn
Kết quả/ 
biểu mẫu

1 Trình tự  thực hiện

BI

Khi có các trường họp quy định 
tại điểm a Khoản 3 Điều 6 của 
Quyết định số ] 2/2018/QĐ- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
Trưởng ban công tác Mặt trận 
thôn tổ chức họp liên tịch (có 
sự tham gia của đại diện Chi 
ủy, chính quyền, Ban công tác 
Mặt trận, các tổ chức đoàn thể 
và đại diện hộ dân trong thôn), 
lập đề nghị đưa ra khỏi danh 
sách người có uy tín gửi ủ y  
ban nhân dân cấp xã

ƯBND cấp xã

Văn bản đề 
nghị và biên 
bản họp liên 
tịch theo Mầu 
số 05 và 06 
Phụ lục ban 
hành kèm 
theo Quyết 
định số 
12/2018/QĐ- 
TTg ngày 
06/3/2018 của 
Thủ tướng 
Chính phủ và 
các giấy tờ có 
liên quan.

B2

Khi nhận được văn bản đề nghị 
của thôn, ƯBND cấp xã kiểm 
tra và lập hồ sơ gửi ủy  ban 
nhân dân cấp huyện

ƯBND cấp xã

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
nhận 

được văn 
bản đề 
nghị

Văn bản đề 
nghị và biên 
bản họp theo 
Mầu số 07 
Phụ lục ban 
hành kèm 
theo Quyết 
định số 
12/2018/QĐ- 
TTg ngày 
06/3/2018 của 
Thủ tướng 
Chính phủ và 
các giấy tò' có 
liên quan.

B3

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 
các xã, ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện tổng hợp, kiểm tra và lập 
hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh

ƯBND cấp 
huyện

05 ngày
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ hợp 

lệ

Văn bản đề 
nghị kèm 
theo danh 
sách theo và 
bản tổng hợp

B4

Tiếp nhận hồ sơ từ UBND các 
huyện, thành phố :
- Kiểm tra hồ sơ:

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả của 
Ban Dân tộc

- Theo mục 3
- Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết
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+ Nêu hô sơ đây đủ, hợp lệ 
công chức tiếp nhận vào sổ 
theo dõi tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; viết giấy tiếp nhận; 
ỉập phiếu kiểm soát quá trình 
và bàn giao kèm hồ sơ về 
Phòng Chính sách Dân tộc 
thẩm định.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, 
công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn trực tiếp hoặc sử 
dụng phiếu hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ.

quả.
- Phiếu yêu 
cầu bổ sung 
hoàn thiện hồ 
sơ.
- Phiếu kiểm 
soát quá trình 
giải quyết hồ 
sơ.
- Sổ theo dõi 
hồ sơ

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa 
ra khỏi danh sách người có uy 
tín:
+ Bộ phận TN&TKQ có trách 
nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ 
cho Phòng Chính sách Dân tộc.
+ Phòng Chính sách Dân tộc 
tham mưu lãnh đạo Ban: Tổng 
hợp, thống nhất với cơ quan 
công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh và các ngành chức năng 
liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 
bộ gồm: tờ trình kèm theo danh 
sách đề nghị đưa ra khỏi danh 
sách ngưòi có uy tín và bản 
tổng hợp hồ sơ đề nghị của các 
huyện).

- Công chức 
được phân 
công

- Lãnh đạo 
Phòng Chính 
sách Dân tộc
- Lãnh đạo 
Ban

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ hợp 

lệ

- Công văn 
xin ý kiến 
công an tỉnh, 
Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh và 
các ngành 
chức năng 
liên quan.
“ Tờ trình, dự 
thảo Quyết 
định kèm 
theo danh 
sách đưa ra 
khỏi danh 
sách người có 
uy tín

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định đưa ra khỏi danh 
sách người cỏ uy tín trên địa 
bàn tỉnh.

Chủ tịch 
ƯBND tỉnh

Quyết định 
phê duyệt 
kèm theo 
danh sách đưa 
ra khỏi danh 
sách người có 
uy tín.

B5

Tiếp nhận Quyết định phê 
duyệt và danh sách phê duyệt 
từ ƯBND tỉnh. Vào sổ, lưu hồ 
sơ và chuyển bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả

Văn thư Ban 
Dân tộc Giờ hành 

chính

- Phiếu kiểm 
soát quá trình 
giải quyết hồ 
sơ.
- Sổ theo dõi 
hồ sơB6 Trả kết quả về ƯBND cấp Bộ phận tiếp 

nhân và trả
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huyện và câp xã kêt quả của
Ban Dân tộc

2 Biểu mẫu

- Hệ thống biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Biểu mẫu số 05, 06, 07 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

3 Hồ SO' lưu

3.1
Mầu 01, 02, 05 và 06 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ

3.2 - Hồ SO' đầu vào theo mục 3 các giấy tờ có liên quan.

3.3
- Kết quả giải quyết: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh 
sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Dân tộc theo quy định.
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Biểu mẫu số 05, 06, 07 Phụ lục ban hành kèm theo Q uyết định số 
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tưóng Chính phủ

Mẩu số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Rút khỏi danh sách ngưòi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Kính gửi:
- Ban công tác Mặt trận ấp, khu p h ô ........................................
-  UBND xã/phường/thị t r ấ n ........................................................................................................................................................................

Họ và tên người có uy tín: ................................................................................................

Ngày, tháng, năm s i n h : .....................................................................................................

Dân t ộ c : .................................................................................................................................

Hộ khau thường trú tạ i: .....................................................................................................

Hiện đang là người có uy tín của ấp, khu phô:

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, cho plìép tôi được rút khỏi 
danh sách người có uy tín của ấp, khu p h ố .....................................................................

Lý d o : ......................................................................................................................................

......., n g à y .......  th á n g ....... n ă m .......

Người làm đon
(kỷ, ghi rõ họ tên)

* Ghi cụ thể lý do tự xin rút khỏi danh sách người có uy tín (ví dụ: do sức khỏe yếu; gia đình 
chuyển đi nơi khác sinh sống ...)
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BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH ẤP, KHƯ PHÓ  
Đe nghị đưa ra khỏi danh sách ngưò’i có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiếu số n ă m .............

Mẩu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hôm nay, ngày ........  tháng .......  năm tại ấp, khu phố (ghi rõ địa điểm to
chức).....................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh)'.................................................
-Đại  diện Ban lãnh đạo ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên Trưởng ấp, khu phố hoạch Phó 
trưởng ắp, khu phố)
- Đại diện Mặt trận ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên, chức danh):..............................................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể ấp, khu phố (Moi đoàn thể cừ 01 người đại diện tham
dự; ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Đại diện hộ gia đình DTTS trong ấp, khu phố (ghi rõ họ, tên): Tối thiểu 03 hộ gia
đình.
- Chủ trì: Ông (bà): .............................. Chức danh: Trưởng ban Công tác Mặt trận.
- Thư ký (ghì rõ họ, tên, chức danh):....................................................................................
Căn cử Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sau 
khi xem xét, đánh giá các mặt và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể 
dự họp đối với:
1. Ông/bà: ......................... năm sinh .......  dân tộc ........  cư trú tại .........., các thành
viên tham dự cuộc họp thống nhất (với .... số phiếu/tổng số phiếu .... = ...%).
2. . . .
Các thành viên dự họp thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi 
danh sách người có uy tín đối với:
1. Ông/bà: ...............................................................................................................................

-  Lý do (nêu cụ thể ỉý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín): .................................................................

2 .*. . .... ............................................................................................... .............
- Lý d o : .....................................................................................................................................
Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.

Thư ký Chủ trì
(ký, ghì rõ họ tên) (ký, đóng dấn, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ban lãnh đạo ấp, khu phố Đại diện Chỉ úy
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, gỉĩỉ rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn thể
(ký, ghì rồ họ tên)

Đại diện hộ dân
(kỷ, ghi rõ họ tên)
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Ghi chủ: - Trường họp người có uy tín chết: Không tồ chức họp liên tịch. Trưởng ấp, khu phô làm văn 
bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín gửi UBND cấp xã;

- Trường hợp tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín cần có đơn theo Mau số 05 
kèm theo Quyết định này;

- Đại biểu đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố không tham gia bỏ phiếu, nhưng tham gia 
vào tổ kiểm phiếu để giám sát kết quả bỏ phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 
của ấp, khu phố.
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BIÊN BẢN KIẺM TRA 
Đề nghị đưa ra khỏi danh sách ngưòi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số

N ăm .................

Mẩu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hôm nay, ngày ......... tháng .......  năm tại ƯBND xã (ghi rõ địa điêm tổ
chức) .........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghì rõ họ, tên, chức danh): ..............................
- Đại diện ƯBND xã/phường/thị trấn (ghi rồ họ, tên, chức danh): .................................
- Đại diện Công an xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh): .................................
- Đại diện ủy  ban MTTQ xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):....................
- Đại diện các tổ chức đoàn thể của xã/phường/thị trấn (Moi đoàn thê cử 01 người đại 
diện tham dự; ghi rõ họ, tên, chức danh)
- Chủ trì: Ông (bà); ....................  Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND xã/phường/thị
trấn.
- Thư ký: Ông (bà) (ghi rõ họ, tên, chức danh):..................................................................
Căn cử đề nghị của các ấp, khu phố và kết quả kiểm tra; căn cứ các quy định tại Quyết 
định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham 
gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất đề nghị ƯBND 
huyện/quận/thí xã xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm ... đối vói các 
trường hợp sau:

Số
TT

Họ và 
tên

Giới
tính/năm

sinh
Dân
tộc

Nơi
CU'

trú

Trình độ 
văn 

hóa/chuyên 
môn

Kết quả *

Nam Nô'
Đồng ý Không đông

ý Lý
do *Sô

phiếu
Tỷ lệ 

%
Sô

phiếu
Tỷ lệ 

%
1

Tổng số

Biên bản lập thành 02 bản, các đại điện có mặt nhất trí ký tên./.

Thư ký Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, đỏng dấu, ghi rỡ họ tên)

Đại diện Công an xã Đại diện ƯBMTTQ xã Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
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*  Ghì chú:
- Thực hiện bỏ phiếu kín, người được đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín phải có 
trên 50% tổng số đại biểu dự họp bỏ phiếu tán thành.
- Nêu rõ lý do các trường hợp đề nghị đưa ra hoặc không đề nghị đưa ra khỏi danh sách người 
có uy tín.


