
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số: 803/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày  6   tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.
––––––––––––

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 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;

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 105/TTr-STC ngày 05 
tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 
1. Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2021, số tiền: 851 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo Quyết định này)

2. Trích ngân sách tỉnh số tiền 485 triệu đồng (Bốn trăm tám mươi lăm triệu 
đồng) từ nguồn kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã bố trí trong dự 
toán ngân sách năm 2021, cấp cho Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện chính sách đối với 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. 

Giao UBND các huyện: Thanh Thủy, Đoan Hùng, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân 
Sơn chủ động sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 còn dư để thực 
hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định tại 
Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về một số chủ 
trương điều hành dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết các thủ tục: Cấp kinh 

phí, thanh toán và quyết toán theo quy định hiện hành. 



2. Ban Dân tộc tỉnh thực hiện mua và phát Báo Phú Thọ, Báo Dân tộc và Phát 
triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.

3. Việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách đối 
với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Thủy, 
Đoan Hùng, Yên Lập, Thanh Sơn và Tân Sơn; các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 
định thực hiện./ ..

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang



KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI UY TÍN 
TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT Tên đơn vị Kinh phí 
năm 2021

1 Ban Dân tộc tỉnh                     485 

2 Huyện Thanh Thuỷ                       20 

3 Huyện Đoan Hùng                       12 

3 Huyện Yên Lập                     200 

4 Huyện Thanh Sơn                       29 

5 Huyện Tân Sơn                     106 

 
TỔNG CỘNG                     851 


