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STT Nội dung công việc Chuyên viên/Lãnh 

đạo thực hiện 

Lãnh đạo/ thủ 

trưởng vụ, đơn vị 

trưởng phụ trách 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm Ghi chú 

1 Thực hiện 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”  

 

Hoàng Thị Thu 

Huyền 

Đỗ Thị Mến 

Vũ Thị Ngọc Anh 

Vụ trưởng  

Lưu Xuân Thủy 

Tháng 

9/2021 

Tờ trình, Đề 

án, Biểu tổng 

hợp góp ý địa 

phương, Báo 

cáo tổng hợp 

 

2 Tiếp tục triển khai Quyết định 

498/QĐ-TTg thực hiện Đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng DTTS” giai đoạn II (2021-

2025) bao gồm:  

- 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 viên về giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban, 

Ninh Thị Sỹ 

Lưu Minh Tiến 
 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng 

Nguyễn Thị Hồng 

Huệ 

Tháng 

9/2021 

Quyết định, 

Hợp đồng, 

chuyên mục 

phát thanh 
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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… tuyên truyền về Đề 

án. 

3 Triển khai thực hiện Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg thực hiện chính 

sách đối với người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm: 

Phối hợp với VPUB hoàn thiện hồ 

sơ mời thầu hoàn thiện biên soạn, 

cập nhật nội dung, xuất bản cuốn 

“Cẩm nang thông tin, chính sách, 

pháp luật về công tác dân tộc dành 

cho người có uy tín” 

Lưu Minh Tiến Phó Vụ trưởng 

Phạm Tuấn Mạnh 

Tháng 

9/2021 

Hồ sơ  

hợp đồng 

 

4 Triển khai thực hiện Quyết định 

1898/QĐ-TTg thực hiện Đề án 

“Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới 

vùng DTTS” bao gồm: 

- Hoàn thiện Báo cáo sơ kết 3 năm 

thực hiện Đề án 

- Xây dựng nội dung sổ tay Công 

tác công tác bình đẳng giới 

Đỗ Thị Mến 

 

Phó Vụ trưởng 

Lương Thị Việt Yến 

Tháng 

9/2021 

Dự toán kinh 

phí, Hồ sơ, 

chứng từ,  

Sổ tay 

 

5 Thực hiện nhiệm vụ về gia đình, 

phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào 

DTTS bao gồm: 

- Hoàn thiện tổ chức chương trình 

Lò Thị Đông Phó Vụ trưởng 

Lương Thị Việt Yến 

27/9/2021 Báo cáo 

Kế hoạch 

Bài tham luận 
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phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và 

HLHPNVN. 

- Tổng hợp ý kiến các Vụ, đơn vị 

để hoàn thiện bài tham luận tại Đại 

hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII 

7 Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu và thực 

hiện các nhiệm vụ đột xuất phát 

sinh trên hòm thư điện tử, cổng 

thông tin điều hành. 

Các PVT phối hợp 

thực hiện 

Vụ trưởng 

Lưu Xuân Thủy 

 Các văn bản, 

báo cáo,… 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c) 

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh (để b/c); 

- VPUB, TTTT 
- Lưu: VT Vụ DTTS, NA 

VỤ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
 Lưu Xuân Thủy 

 

 


