
Nội dung cơ bản của Công văn trên là:
 
Từ đầu năm 2013, kinh phí triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp về các huyện, thành phố, nơi có người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để sử dụng vào các nhiệm vụ:
 
1. Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết của các dân tộc.
 
2. Hỗ trợ gia đình người có uy tín khi gặp khó khăn; bố, mẹ, vợ, chồng, con người có uy tín chết
do hậu quả của thiên tai.
 
3. Tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới
của Đảng và Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an
ninh của địa phương
 
4. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc tham quan học tập kinh nghiệm về phát
triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh
 
5. Chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi ốm đau đối với
người có uy tín.
 
Căn cứ kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp để thực hiện chính sách đối với người có uy
tín trong năm 2013, các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo triển khai sử dụng kinh phí thực hiện
chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố
theo quy định.
 
Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo
cấp xã thực hiện chi kinh phí thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi ốm đau đối với người có uy tín khi thực
tế xảy ra.
 
Đối với các địa phương có ít số lượng người có uy tín như: Đầm Hà, Vân Đồn, Cẩm Phả, Uông
Bí, Móng Cái, Đông Triều và Hạ Long, khi thực hiện các nhiệm vụ tổ chức hội nghị phổ biến, cung
cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước và tổ chức hội
nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, các huyện, thành phố có thể phối hợp tổ chức hội nghị
chung cho người có uy tín của 07 huyện, thành phố cùng tham dự.


