
Nội dung công văn trên như sau:
 
“Triển khai thực hiện 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 đồng bào dân tộc thiểu số” và Quyết định số 715/QĐ-
UBND ngày 19/3/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán kinh phí năm
2013 cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu
số;
 
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013 tại thành phố Hạ Long
sau ngày 20/9/2013.
 
Ban Dân tộc tỉnh xin thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo
Phòng Dân tộc, Bộ phận công tác dân tộc trong Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, Ủy ban
nhân dân cấp xã lựa chọn và đăng ký danh sách đại biểu người có uy tín (có đủ sức khỏe) trên
địa bàn địa phương tham dự Hội nghị theo số lượng phân bổ:
 
1. Huyện Bình Liêu:                       32 đại biểu
 
2. Huyện Tiên Yên:                        22 đại biểu
 
3. Huyện Ba Chẽ:                           22 đại biểu
 
4. Huyện Hoành Bồ:                      15 đại biểu
 
5. Huyện Hải Hà:                           12 đại biểu
 
6. Thành phố Uông Bí:                  10 đại biểu
 
7. Huyện Đầm Hà:                         08 đại biểu
 
8. Huyện Đông Triều:                    07 đại biểu
 
9. Huyện Vân Đồn:                         05 đại biểu
 
10. Thành phố Cẩm Phả:               05 đại biểu
 
11. Thành phố Hạ Long:                02 đại biểu
 
Cộng:                       140 đại biểu
 
 



Danh sách đăng ký tổng hợp theo biểu mẫu: STT / Họ và tên / Năm sinh (nam, nữ) / Dân tộc / Địa
chỉ / Điện thoại (nếu có).
 
Văn bản đăng ký danh sách đại biểu người có uy tín của địa phương gửi về Ban Dân tộc tỉnh và
địa chỉ email: tranquochung_bdt@quangninh.gov.vn trước ngày 10/9/2013.
 
Trên cơ sở danh sách đăng ký của huyện, thành phố, Ban Dân tộc tỉnh gửi giấy mời đại biểu dự
Hội nghị”.
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