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LĨNH VỰC DÂN TỘC 

 

DANH MỤC THỦ TỤC 

Số TT Tên thủ tục Số trang 

01 
Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số 

Từ trang 02 đến 

trang 03 

02 
Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số 

Từ trang 03 đến 

trang 04 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP 

NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRẤN 

TT Tên TTHC Thời gian 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

Pháp lý 

Ghi chú 

1 Thủ tục 

công nhận 

người có uy 

tín trong 

đồng bào 

dân tộc 

thiểu số 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

phường -

xã - thị 

trấn 

Không Quyết định 

số 

12/2018/QĐ-

TTg ngày 06 

tháng 3 năm 

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  

Thành phần hồ 

sơ thực hiện 

theo Điều 6 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-

TTg gồm: 

1. Hồ sơ gửi 

UBND cấp xã: 

* Văn bản đề 

nghị; 

* Biên bản hội 

nghị liên ngành 

(mẫu 02). 

2. Hồ sơ gửi 

UBND cấp 

huyện: 

* Văn bản đề 

nghị; 

* Biên bản kiểm 

tra Kết quả bình 

chọn, đề nghị 

công nhận 

người có uy tín 

(mẫu 03). 

3. Hồ sơ gửi 

Ban Dân tộc: 

* Văn bản đề 

nghị; 

* Tổng hợp 
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danh sách bình 

chọn, đề nghị 

công nhận 

người có uy 

tín.(Mẫu số 4) 

* Bản tổng hợp 

hồ sơ đề nghị 

của các xã 

4. Hồ sơ gửi 

Chủ tịch UBND 

Thành phố: 

* Tờ trình; 

* Dự thảo Quyết 

định kèm theo 

danh sách đề 

nghị công nhận 

người có uy tín 

theo (Mẫu số 

04) 

* Văn bản đề 

nghị của các Ủy 

ban nhân dân 

quận - huyện. 

02 Thủ tục đưa 

ra khỏi 

danh sách 

người có uy 

tín trong 

đồng bào 

dân tộc 

thiểu số 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

phường -

xã - thị 

trấn 

Không Quyết định 

số 

12/2018/QĐ-

TTg ngày 06 

tháng 3 năm 

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 

Thành phần hồ 

sơ thực hiện 

theo Điều 6 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-

TTg gồm: 

1. Hồ sơ gửi 

UBND cấp xã: 

* Văn bản đề 

nghị; 

* Biên bản hội 

nghị liên ngành 

(mẫu 02). 

2. Hồ sơ gửi 

UBND cấp 

huyện: 

* Văn bản đề 
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nghị; 

* Biên bản kiểm 

tra Kết quả bình 

chọn, đề nghị 

công nhận 

người có uy tín 

(mẫu 03). 

3. Hồ sơ gửi 

Ban Dân tộc: 

* Văn bản đề 

nghị; 

* Tổng hợp 

danh sách bình 

chọn, đề nghị 

công nhận 

người có uy 

tín.(Mẫu số 4) 

* Bản tổng hợp 

hồ sơ đề nghị 

của các xã 

4. Hồ sơ gửi 

Chủ tịch UBND 

Thành phố: 

* Tờ trình; 

* Dự thảo Quyết 

định kèm theo 

danh sách đề 

nghị công nhận 

người có uy tín 

theo (Mẫu số 

04) 

* Văn bản đề 

nghị của các Ủy 

ban nhân dân 

quận - huyện. 

 


