
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-TTPL 

V/v báo cáo kết quả và cho ý kiến 

dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu 
dự “Lễ tuyên dương người có uy 

tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân 

tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn  

quốc lần thứ II” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 3 năm 2022 

    

 Kính gửi:  

                               - Các sở, ban ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

                       Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động Thương binh vã xã hội, 

                     Công thương, Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ 

                     huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; 

                - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
   

Căn cứ Công văn số 389/UBDT-DTTS ngày 22/3/2022 của Ủy ban Dân 

tộc về việc Báo cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự 
“Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc 

thiểu số toàn quốc lần thứ II”(đính kèm). 

Ban Dân tộc đề nghị các sở, ban ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa                  

Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động Thương binh vã xã hội, Công thương, Nội 
vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị) báo 

cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Lễ tuyên 
dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số 

toàn quốc lần thứ II” theo như tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc . 

Nội dung báo cáo, đề nghị các Sở, ban ngành có liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố báo cáo cụ thể như sau:  

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 

1. Sở Giáo dục và Đào tao: 

- Khái quát về đội ngũ nhân sỹ trí thức trên địa bàn tỉnh. 

- Số lượng nhân sỹ, trí thức người dân tộc thiểu số (DTTS). Số lượng, tỷ 
lệ %/so với tổng số nhân sỹ trí thức của tỉnh. 

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 
Sơ cấp; 

+ Các danh hiệu được phong tặng giáo sư, Phó giáo sư; 

+ Nhà giáo nhân dân; 



2 
 

+ Nhà giáo ưu tú; 

+ Giáo viên từ Tiểu học trở lên; 

- Vai trò và những đóng góp của đội ngũ nhân sỹ trí thức dân tộc thiểu số 

trên các lĩnh vực. 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS phải là những điển hình tiêu biểu xuất 

sắc, có những đóng góp và ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong cộng đồng; 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS cần ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, địa 

chỉ; công việc/lĩnh vực hoạt động; thành tích kết quả đạt được; những đóng góp 
và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội/cộng đồng dân cư..... 

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:  

- Số lượng, nghệ sỹ, nghệ nhân người DTTS tỷ lệ %/ so với tổng số nghệ 
sỹ, nghệ nhân của tỉnh. 

+ Cán bộ thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 

+ Nghệ sỹ nhân dân. 

+ Nghệ sỹ ưu tú. 

+ Nghệ nhân nhân dân. 

+ Nghệ nhân ưu tú. 

- Vai trò và những đóng góp của đội ngũ nghệ sỹ, nghệ nhân dân tộc thiểu 

số trên các lĩnh vực. 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS phải là những điển hình tiêu biểu xuất 

sắc, có những đóng góp và ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong cộng đồng; 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS cần ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, địa 

chỉ; công việc/lĩnh vực hoạt động; thành tích kết quả đạt được; những đóng góp 
và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội/cộng đồng dân cư..... 

3. Sở Y tế:  

- Số lượng Thầy thuốc người DTTS. Số lượng, tỷ lệ %/ so với tổng số 
thầy thuốc của tỉnh. 

+ Bác sỹ 

+ Thầy thuốc nhân dân 

+ Thầy thuốc ưu tú 

 - Vai trò và những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc dân tộc thiểu số trên 

các lĩnh vực. 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS phải là những điển hình tiêu biểu xuất 

sắc, có những đóng góp và ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong cộng đồng; 
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- Các tấm gương tiêu biểu DTTS cần ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, địa 

chỉ; công việc/lĩnh vực hoạt động; thành tích kết quả đạt được; những đóng góp 
và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội/cộng đồng dân cư..... 

4. Sở Lao động Thương binh vã xã hội: 

- Số lượng các danh hiệu được phong tặng là người DTTS. Số lượng, tỷ lệ 

%/ so với tổng số của tỉnh. 

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang. 

+ Anh hùng lao động. 

5. Sở Công thương 

- Khái quát về đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Số lượng cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật là người DTTS. Số 

lượng, tỷ lệ %/ so với tổng số của tỉnh. 

- Số lượng doanh nhân người dân tộc thiểu số. Số lượng, tỷ lệ %/ so với 

tổng số của tỉnh (số lượng các doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực: phát 
triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, khởi nghiệp, sáng 

tạo,...) 

- Vai trò và những đóng góp của doanh nhân dân tộc thiểu số trên các lĩnh 

vực. 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS phải là những điển hình tiêu biểu xuất 

sắc, có những đóng góp và ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong cộng đồng; 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS cần ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, địa 

chỉ; công việc/lĩnh vực hoạt động; thành tích kết quả đạt được; những đóng góp 
và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội/cộng đồng dân cư..... 

6. Sở Nội vụ 

- Các đồng chí giữ chức vụ từ Ủy viên TW Đảng trở lên:  

+ Nguyên chức 

+ Đương chức 

+ Đã mất 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

- Các tướng lĩnh trong LLVT là người DTTS từ thiếu tướng trở lên. Số 

lượng, tỷ lệ %/ so với tổng số của tỉnh. 

+ Nguyên chức 

+ Đương chức 

+ Đã mất 

8. Công an tỉnh  
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-Các tướng lĩnh trong LLVT là người DTTS từ thiếu tướng trở lên. Số 

lượng, tỷ lệ %/ so với tổng số của tỉnh. 

+ Nguyên chức 

+ Đương chức 

+ Đã mất 

- Vai trò và những đóng góp của đội ngũ người có uy tín theo Quyết định 
06/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Trong Tuyên truyền vận động, thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

+ Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới; 

+ Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; 

+ Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; 

+ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 

+.... 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS phải là những điển hình tiêu biểu xuất 

sắc, có những đóng góp và ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong cộng đồng; 

- Các tấm gương tiêu biểu DTTS cần ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, địa 

chỉ; công việc/lĩnh vực hoạt động; thành tích kết quả đạt được; những đóng góp 
và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội/cộng đồng dân cư..... 

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

-Các tướng lĩnh trong LLVT là người DTTS từ thiếu tướng trở lên. Số 

lượng, tỷ lệ %/ so với tổng số của tỉnh. 

+ Nguyên chức 

+ Đương chức 

+ Đã mất 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

a)- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

b)- Vai trò và những đóng góp của đội ngũ người có uy tín theo Quyết 

định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Trong Tuyên truyền vận động, thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

+ Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới; 

+ Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; 
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+ Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; 

+ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 

+.... 

c)- Những tấm gương tiêu biểu của người có uy tín  

- Các tấm gương tiêu biểu phải là những điển hình tiêu biểu xuất sắc, có 

những đóng góp và ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong cộng đồng; 

- Các tấm gương tiêu biểu cần ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, địa chỉ; 

công việc/lĩnh vực hoạt động; thành tích kết quả đạt được; những đóng góp và 
tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội/cộng đồng dân cư..... 

Đề nghị các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố  báo cáo điền đầy đủ số liệu có liên quan đến lĩnh vực ngành (theo biểu mẫu 
đính kèm). Đồng thời báo cáo có đánh giá chung; Kết quả đạt được; Khó khăn 

tồn tại; Nguyên nhân; Bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện giai đoạn 2022-2025; Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan. 

II. CHO Ý KIẾN DỰ THẢO TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU  

Cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Lễ tuyên dương người 
có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần 

thứ II” (có dự thảo tiêu chí đính kèm) 

Báo cáo của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 

31/3/2022. Đồng thời, gửi File mềm theo địa chỉ Email: 

tntan.bdt@travinh.gov.vn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban 

Dân tộc đúng theo quy định. 

Ban Dân tộc rất mong quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban lãnh đạo, các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Thạch Mu Ni 
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