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THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ NỘI DUNG THÀNH PHẦN 

THAM DỰ 

ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

(30/8/2021) 

8h00 Tập thể Lãnh đạo 

Vụ 

Họp hội ý, thống nhất kế hoạch, phân 

công chi tiết từng nhiệm vụ công tác 

tuần 

 Dự họp 

trực tuyến 

14h00 Vụ trưởng 

Lưu Xuân Thủy 

 

Chỉ đạo tổng hợp các ý kiến góp ý của 

địa phương để hoàn thiện Tờ trình, Đề 

án và Báo cáo đánh giá tác động Đề án 

trình BCSĐ Ủy ban Dân tộc 

- Tham mưu, xây dựng Công văn gửi 

Bộ Công an về việc xin ý kiến góp ý về 

Đề án 

Chuyên viên Đỗ 

Thị Mến và Vũ 

Thị Ngọc Anh 

Tầng 14 

 (P.1401) 

hoặc trực 

tuyến 

 14h00 Phó Vụ trưởng 

Lương Thị Việt Yến 

Chỉ đạo hoàn thiện góp ý dự thảo Báo 

cáo kết quả thực hiện Nghị quyếtsố 

121/2020/QH14 của Quốc hội và hoàn 

thiệnChương trình phối hợp giữa UBDT 

và Hội LHPN 

Chuyên viên Lò 

Thị Đông 

Chỉ đạo  

trực tuyến 

Thứ 3 

(31/8/2021) 

Cả 

ngày 

Vụ trưởng 

Lưu Xuân Thủy 

Chỉ đạo tổng hợp các ý kiến góp ý của 

địa phương để hoàn thiện Tờ trình, Đề 

án và Báo cáo đánh giá tác động Đề án 

trình BCSĐ Ủy ban Dân tộc 

Chuyên viên Đỗ 

Thị Mến, Hoàng 

Thị Thu Huyền và 

Vũ Thị Ngọc Anh 

Chỉ đạo 

 trực tuyến 

Cả 

ngày 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Tuấn Mạnh 

Họp trực tuyến chỉ đạo hoàn thiện các 

biểu tổng hợp số liệu kết quả 10 năm 

thực hiện chính sách đối với người có 

Chuyên viên 

Nguyễn Văn 

Chung 

Chỉ đạo 

trực tuyến 



uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

do các địa phương gửi thực hiện Quyết 

định 12/QĐ-TTg  

Cả 

ngày 

Phó Vụ trưởng 

Lương Thị Việt Yến 

Họp trực tuyến chỉ đạo hoàn chỉnh dự 

toán Bình đẳng giới gửi vụ Kế hoạch 

Tài chính thẩm định thực hiện Quyết 

định 1898/QĐ-TTg “Hỗ trợ hoạt động 

bình đẳng giới vùng DTTS” 

Chuyên viên Đỗ 

Thị Mến 

Chỉ đạo 

trực tuyến 

14h00 Phó Vụ trưởng 

Nguyễn T.Hồng Huệ 

Chỉ đạo thực hiện xây dựng Báo cáo 

công tác tuần, Kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tuần, Báo cáo tuần thực hiện Chương 

trình MTQG 

Chuyên viên Vũ 

Thị Ngọc Anh 

Chỉ đạo 

 trực tuyến 

Thứ 4 

(01/9/2021) 

Cả 

ngày 

Vụ trưởng 

Lưu Xuân Thủy 

Chỉ đạo triển khai tổng hợp ý kiến góp 

ý, hoàn thiện Tờ trình, Đề án và Báo 

cáo đánh giá tác động Đề án “Xác định 

thành phần, tên gọi một số dân tộc và 

xây dựng bảng Danh mục thành phần 

các dân tộc Việt Nam” 

Chuyên viên Đỗ 

Thị Mến, Hoàng 

Thị Thu Huyền và 

Vũ Thị Ngọc Anh 

Chỉ đạo  

trực tuyến 

Cả 

ngày 

Phó Vụ trưởng 

Nguyễn T.Hồng Huệ 

Họp trực tuyến triển khai phối hợp với 

Văn phòng Ủy ban, Vụ KHTC trình 

Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Quyết định 

lựa chọn nhà thầu, để biên soạn và in ấn 

cuốn sổ tay tuyên truyền viênthực hiện 

Quyết định 498/QĐ-TTg “Giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng DTTS” giai 

đoạn 2021-2025 

Chuyên viên Ninh 

Thị Sỹ và Lưu 

Minh Tiến 

Chỉ đạo 

trực tuyến 



Cả 

ngày 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Tuấn Mạnh 

Họp trực tuyến chỉ đạo hoàn thiện các 

biểu tổng hợp số liệu kết quả 10 năm 

thực hiện chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

do các địa phương gửi thực hiện Quyết 

định 12/QĐ-TTg 

Chuyên viên 

Nguyễn Văn 

Chung 

Chỉ đạo 

trực tuyến 

Thứ 5 

(02/9/2021) Nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 

Thứ 6 

(03/9/2021) 

Cả 

ngày 

Vụ trưởng 

Lưu Xuân Thủy 

Chỉ đạo triển khai tổng hợp, hoàn thiện 

Tờ trình, Đề án “Xác định thành phần, 

tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng 

Danh mục thành phần các dân tộc Việt 

Nam” 

Chuyên viên Đỗ 

Thị Mến, Hoàng 

Thị Thu Huyền và 

Vũ Thị Ngọc Anh 

Chỉ đạo  

trực tuyến 

 

Cả 

ngày 

Phó Vụ trưởng 

Lương Thị Việt Yến 

Chỉ đạo triển khai thực hiện tổng hợp số 

liệu trẻ em vùng DTTS các tỉnh gửi về 

theo Nghị quyết 121/2020/QH14 

Chuyên viên Lò 

Thị Đông 

Chỉ đạo 

trực tuyến 

Cả 

ngày  

Phó Vụ trưởng 

Nguyễn T.Hồng Huệ 

Chỉ đạo thực hiện phối hợp với Văn 

phòng Ủy ban, VOV tuyên truyền chuẩn 

bị ký Hợp đồng thương thảo về nội 

dung tuyên truyền; xây dựng chuyên 

trang, chuyên đề đăng tải các tin, bài, 

ảnh, ghi chép, phóng sự, diễn đàn trao 

đổi… thực hiện Quyết định 498/QĐ-

TTg “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

DTTS” giai đoạn 2021-2025 

Chuyên viên Ninh 

Thị Sỹ và Lưu 

Minh Tiến 

Chỉ đạo trực 

tuyến 

 


