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ỦY BAN DÂN TỘC 

VỤ PHÁP CHẾ 

 

 

                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 18  tháng 9 năm 2021 

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39       ( 

Từ 20/9 đến 24/9) 

 

Thời gian   Lãnh đạo thực hiện Nội dung công việc Thành phần tham gia Địa điểm 

Tất cả các 

ngày 

trong tuần 

Đ/c Hoàng Đức Thành Chỉ đạo chung công việc của Vụ Toàn thể công chức của Vụ Làm việc 

online tại nhà  

Đ/c Phan Hồng Thủy Đôn đốc, tổng hợp việc kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật và tình hình thi hành pháp 

luật về thực hiện chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  

Chuyên viên: 

- Trần Đăng Tiến 

- Hoàng Thị Hà 

Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

định số 05/2011/NĐ-CP của các Bộ, ngành 

và địa phương 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Nguyễn Văn Giang 

Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Chử Văn Thung Chỉ đạo công tác văn thư và xây dựng báo 

cáo tuần 

Chuyên viên: 

Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc 

online tại nhà 

 

 

Thứ 2 

Đ/c Hoàng Đức Thành - Chỉ đạo chung công việc của Vụ. 

 - Chỉ đạo xây dựng Báo cáo Quý III 

- Chiều 14 giờ 30 họp dự thính giao ban  

Toàn thể công chức của Vụ 

PVT: Chử Văn Thung 

- Làm việc 

online tại nhà  

 

- Tại Cơ quan 
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Ngày 20/9 Đ/c Chử Văn Thung - Chỉ đạo xây dựng Báo cáo Quý III Chuyên viên:Đỗ Thanh Hằng Làm việc 

online tại nhà 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

Ngày 21/9 

Đ/c Hoàng Đức Thành - Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

-  Chỉ đạo việc góp ý Dự án “Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về 

ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025” 

Toàn thể công chức của Vụ 

PVT: Nguyễn Chí Tuấn 

Làm việc 

online tại nhà  

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn Chỉ đạo việc góp ý Dự án “Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về 

ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025” 

 Làm việc 

online tại nhà 

 

 

 

 

Thứ 4  

Ngày 22/9 

Đ/c Hoàng Đức Thành - Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

- Điều chỉnh kế hoạch, dự toán thực hiện Dự 

án điều tra, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 05/2011/NĐ-CP 

Toàn thể công chức của Vụ 

PVT: Nguyễn Chí Tuấn 

Làm việc 

online tại nhà  

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn Phối hợp với Vụ Tổng hơp, Văn phòng Ủy 

ban, Vụ Kế hoạch – Tài chính điều chỉnh kế 

hoạch, dự toán thực hiện Dự án điều tra, 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 

05/2011/NĐ-CP 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

Làm việc 

online tại nhà 

 

 

 

Đ/c Hoàng Đức Thành - Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

- Chỉ đạo việc dự thảo các văn bản: Quy chế 

làm việc; Phân công nhiệm vụ; Thành lập Tổ 

- Toàn thể công chức của Vụ 

- PVT Nguyễn Chí Tuấn 

- PVT Chử Văn Thung 

Làm việc 

online tại nhà  
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Thứ 5 

Ngày 23/9 

Thư ký giúp việc Hội đồngphối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc 

- Xây dựng báo cáo tuần 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn - Dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc; 

Phân công nhiệm vụ; Thành lập Tổ Thư ký 

giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

 

Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Chử Văn Thung - Xây dựng báo cáo tuần Chuyên viên: 

Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc 

online tại nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 

Ngày 24/9 

Đ/c Hoàng Đức Thành - Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

- Chỉ đạo phúc đáp công văn số: 5592 

/BTNMT-PC, 3/9/2021 của Bộ Tài nguyên 

Môi trường 

- Chỉ đạo phúc đáp công văn số 3292/BCA-

A05, 16/9/2021 của Bộ Công an 

Toàn thể công chức của Vụ 

- PVT Phan Hồng Thủy 

- PVT Chử Văn Thung 

Làm việc 

online tại nhà  

Đ/c Phan Hồng Thủy Phúc đáp công văn số: 5592 /BTNMT-PC, 

3/9/2021 V/v thực hiện tự kiểm tra và lập 

danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường năm 2021,  

Chuyên viên: 

Trần Đăng Tiến 

Làm việc 

online tại nhà 
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Đ/c Chử Văn Thung Phúc đáp công văn số 3292/BCA-A05, 

16/9/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ 

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh mạng 

Chuyên viên: 

Lưu Thị Mai Hương 

Làm việc 

online tại nhà 

 

Ghi chú: Đồng chí Chử Văn Thung, Phó Vụ trưởng từ ngày 23/9/2021 đến 13/10/2021Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối 

tượng 2 

 

 


