
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND 

V/v lựa chọn người có uy tín tiêu 

biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn 

vinh điển hình tiên tiến và tham quan 

học tập tỉnh bạn năm 2022 

         TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BDT ngày 03/11/2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện nội dung số 01, Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10: 

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy 

tín năm 2022, UBND thành phố trao đổi như sau: 

 Tính đến tháng 11/2022, trên địa bàn thành phố có tổng số 87 người có uy 

tín. Qua rà soát, xem xét, UBND thành phố đề nghị cử 03 cá nhân tham dự Hội 

nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, gặp mặt lãnh đạo Ủy ban dân tộc, 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thăm quan học tập kinh nghiệm tỉnh 

bạn năm 2022. (có danh sách và tham luận kèm theo). 

 UBND thành phố trân trọng kính gửi để Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổng 

hợp, báo cáo theo quy định./. 

Nơi  nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- UB MTTQVN TP; 

- Công an TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

 

 

 

 

 

 



BIỂU TỔNG HỢP 

Người có uy tín tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, gặp mặt lãnh đạo Ủy ban dân tộc, 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thăm quan học tập kinh nghiệm tỉnh bạn năm 2022 

Thành phố Lạng Sơn 

(Kèm theo Công văn số 3125/UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ Lĩnh vực Thành tích/kết quả 

1 Dương Thanh Hảo 1950 Tày Khối 4, P. Đông 

Kinh 

Người có 

uy tín 

- Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các 

quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú; triển khai 

các chương trình, mặt công tác của phường về việc hỗ trợ 

các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần tương thân tương ái, lá 

lành đùm lá rách. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác 

đảm bảo ANTT trên địa bàn, tham gia hòa giải 01 vụ tranh 

chấp đất đai trên địa bàn phường. 

- Vận động nhân dân tham gia xây dựng quy chế dân chủ, 

xây dựng quy ước, hương ước nhằm giữ gìn nếp sống văn 

minh, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, truyền thống văn 

hóa của dân tộc. 

2 Lành Văn Thắng 1955 Tày Thôn Đồi Chè, xã 

Hoàng Đồng 

Người có 

uy tín 

- Là người có uy tín tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, 

vận động; đã vận động thành công nhiều trường hợp bị ảnh 

hưởng bởi dự án Khách sạn - Sân golf Nam Hoàng Đồng bàn 

giao mặt bằng, không tham gia khiếu kiện vượt cấp 

3 Nguyễn Bích Thủy 1951 Kinh Khối 1, P. Hoàng 

Văn Thụ 

Người có 

uy tín 

- Chức vụ: Chi hội trưởng người cao tuổi, tổ phó tổ hòa giải, 

thành viên Ban công tác mặt trận của khối. 

- Trong năm 2022, vận động 02 trường hợp không tham gia 

khiếu kiện, khiếu nại; làm tốt công tác tuyên truyền trong các 



hoạt động ủng hộ, xây dựng khối phố văn minh đô thị; xây 

dựng các công trình làm đẹp cho phố đi bộ. 

- Tham gia tổ tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ tháng 

vì người nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 01 hộ nghèo 

của khối với tổng số tiền lên tới 50 triệu đồng. 

- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng tổ liên gia 

điểm về công tác PCCC và tham gia công tác diễn tập 

PCCC. 
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