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ĐỊA ĐIỂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

Hoảng Thị Lề 

- Hội ý nhóm xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 543/QĐ- UBDT ngày 23/8/2021 của Bộ 

trưởng Chủ nhiệm UBDT về Quy chế phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí. 

- Hội ý nhóm báo chí về triển khai nội dung chuẩn 

bị hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu phát hành báo 

45; Nghiệm thu 6 tháng triển khai báo 45 

- Hội ý trực tuyến 

 

 

 

- Hội ý trực tuyến 

Đinh Xuân Thắng 

-Xây dựng Báo cáo BT, CN tình hình phòng, 

chống dịch Covid-19 

- Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quản lý khu 

du lịch quốc gia. 

Làm việc online tại nhà 

Ngô Quang Hải 

Làm việc nhóm về và soát, bổ sung một số nội 

dung về thẩm định dự toán kinh phí thực hiện 

Nghị Quyết 16/NQ-CP, gửi Vụ KHTC 

Làm việc online tạinhà 

TrầnTuấnAnh 

- Hoàn thiện điểm báo tuần gửi báo cáo LĐUB và 

các vụ, đơn vị liên quan 

- Tổng hợp ý kiến góp ý các vụ, đơn vị vào Dự 

thảo Báo cáo và CTPH với VTV, gửi công văn báo 

cáo xin ý kiến các đ/c TT. PCN vào Dự thảo lần 3 

- Tiếp tục rà soát số lượng xuất bản, phát hành của 

từng ấn phẩm để nghiệm thu 6 tháng đầu năm 

2021; 

- Tiếp tục phối hợp với VPUB, Vụ KHTC xây 

dựng hồ sơ đấu thầu phát hành ấn phẩm báo 45 

Làm việc online tại nhà 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

Chiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

Hoàng Thị Lề 

Hội ý Lãnh đạoVụ triển khai nhiệm vụ tuần 36 

Họp trực tuyến 

Ngô Quang Hải 

Đinh Xuân Thắng 

Trần Tuấn Anh 

- Rà soát, tổng hợp số lượng, nội dung tin, bài theo 

mảng lĩnh vực trên ấn phẩm báo 45 

- Tổng hợp tình hình vùng đồng bào DTTS & MN 

qua tin, bài trên báo chí 

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn 

vị có liên quan 

Làm việc online tại nhà 

Hoàng Thị Lề 

- Rà soát đôn đốc triển khai các nộ dung công việc 

đến hạn. 

- Hội ý nhóm triển khai thực hiện Chương trình 

phối hợp của đ/c PVTr Trần Tuấn Anh 

 

 

Hội ý trực tuyến 

Đinh Xuân Thắng 
Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

Làm việc online tại nhà 

Ngô Quang Hải 
Làm việc nhóm hoàn thiện dự thảo CTPH giữa 

UBDT và VOV giai đoạn 2021-2025, trình LĐUB. 

Làm việc online tại nhà 

Trần Tuấn Anh 

- Hoàn thiện Kế hoạch chuẩn bị tổng kết và ký kết 

chương trình phối hợp công tác với Ban Thường 

trực UBTW MTTQ Việt Nam theo Yêu cầu của 

TT, PCN phụ trách 

- Tiếp tục rà soát số lượng xuất bản, phát hành của 

từng ấn phẩm để nghiệm thu 6 tháng đầu năm 

2021; 

- Tiếp tục phối hợp với Vụ KHTC, Văn phòng Ủy 

ban xây dựng hồ sơ chuẩn bị tổ chức thầu phát 

Làm việc online tại nhà 



hành ấn phẩm báo 45 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề 

- Hội ý nhóm triển khai thực hiện Chương trình 

phối hợp của đ/c PVTr Đinh Xuân Thắng; 

- Rà soát đôn đốc triển khai thực hiện QĐ 219. 

Hội ý trực tuyến 

Đinh Xuân Thắng 

- Xây dựng Công văn đóng góp ý kiến vào dự thảo 

(lần 01) Chiến lược công tác tộc giai đoạn 2021-

2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

- Triển khai Quyết định số 219/QĐ-TTg năm 

2021; xây dựng kế hoạch năm 2022 

Làm việc online tại nhà 

Ngô Quang Hải 
Làm việc nhóm hoàn thiện dự thảo CTPH giữa 

UBDT và VOV giai đoạn 2021-2025, trình LĐUB. 

Làm việc online tại nhà 

TrầnTuấnAnh 

- Rà soát, tổng hợp số lượng, nội dung tin, bài theo 

mảng lĩnh vực trên ấn phẩm báo 45 

- Tổng hợp tình hình vùng đồng bào DTTS & MN 

qua tin, bài trên báo chí 

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn 

vị có liên quan 

Làm việc online tại nhà 

Thứ 4 Sáng 

Hoàng Thị Lề 

- Hội ý nhóm triển khai thực hiện Chương trình 

phối hợp của đ/c PVTr  Ngô Quang Hải 

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các nhóm 

Hội ý trực tuyến 

Đinh Xuân Thắng 
Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

Làm việc online tại nhà 

Ngô Quang Hải 
Rà soát, tổng hợp các nội dung CTPH giữa UBDT 

và BTL Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016-2021 

Làm việc online tại nhà 

Trần Tuấn Anh 

- Hoàn thiện biểu báo cáo tổng hợp tháng 8 về số 

lượng, nội dung tin, bài theo mảng lĩnh vực trên ấn 

phẩm báo 45 gửi báo cáo LĐUB và vụ, đơn vị có 

Làm việc online tại nhà 



 

liên quan; 

- Tiếp tục rà soát số lượng xuất lượng bản, phát 

hành của từng ấn phẩm để nghiệm thu 6 tháng đầu 

năm 2021; 

- Tiếp tục phối hợp với Vụ KHTC, Văn phòng Ủy 

ban xây dựng hồ sơ chuẩn bị tổ chức thầu phát 

hành ấn phẩm báo 45 

Chiều 

Hoàng Thị Lề 

- Hội ý nhóm triển khai thực hiện xây dựng phòng 

truyền thống; 

- Chỉ đạo thực hiện nội dung Chương trình Mục 

tiêu Quốc gia. 

Hội ý trực tuyến 

Đinh Xuân Thắng 

- Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản xây 

dựng Phòng Truyền thống Uỷ ban Dân tộc 

- Tham mưu Quyết định phê duyệt Kế hoạch thay 

đổi hình thức tuyên truyền thực hiện Quyết định 

1163/QĐ-TTg của Thủ tướng CP trước diễn biến 

phức tạp của dịch Covid-19. 

Làm việc online tại nhà 

Ngô Quang Hải 
Rà soát, tổng hợp các nội dung CTPH giữa UBDT 

và BTL Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016-2021 

Làm việc online tại nhà 

Trần Tuấn Anh 

- Rà soát, tổng hợp số lượng, nội dung tin, bài theo 

mảng lĩnh vực trên ấn phẩm báo 45 

- Tổng hợp tình hình vùng đồng bào DTTS & MN 

qua tin, bài trên báo chí 

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn 

vị có liên quan 

Làm việc online tại nhà 

Thứ 5   
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Thứ 6    


