
ỦY BAN DÂN TỘC 

Lịch làm việc tuần 40 của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 

Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021 
 

 

 

 

Thời gian Chủ trì/ tham dự Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm 

Thứ 2 

(27/9) 

8h30 
Tập thể Lãnh đạo Văn 

phòng 

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến các nội 

dung: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành của 

Lãnh đạo Uỷ ban tuần 39, nhiệm vụ trọng 

tâm tuần 40 (VPUB chuẩn bị và báo 

cáo); (2) Nghe các vụ, đơn vị: Báo cáo và 

đề xuất về tổng hợp kết quả rà soát các quy 

định, quy chế của UBDT (Vụ TCCB chuẩn 

bị và báo cáo); Báo cáo và đề xuất về việc 

rà soát thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và 

điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2021 (Vụ KHTC chuẩn bị và báo 

cáo); Báo cáo các dự án liên quan đến ứng 

dụng CNTT triển khai từ năm 2016 đến 

năm 2021 (Vụ KHTC, TH, TTTT, HVDT 

chuẩn bị theo công văn số 386/VP- HCTK, 

ngày 24/9/2021 của VPUB và báo cáo) 

- Các đ/c Lãnh đạo Văn 

phòng; 

- Công chức được phân 

công nhiệm vụ của Văn 

phòng. 

Phòng họp 506 

14h00 
CVP 

Lò Quang Tú 

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB 

với Bộ trưởng Bộ Nội vụ về cơ cấu, tổ 

chức bộ máy Ủy ban Dân tộc (Vụ TCCB 

gửi tài liệu Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước 

10h ngày 27/9) 

Đ/c Bùi Quốc Thắng,  

PCVP 

 

Trụ sở Bộ Nội vụ 

Thứ 3 

(28/9) 
8h00 

PCVP 

Vũ Trung Kiên 

Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo kết quả 

tiếp thu và hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao trong Thông báo số 1269/TB-UBDT 

ngày 13/9/2021  của Bộ trưởng, Chủ 

 Phòng họp 504 



Thời gian Chủ trì/ tham dự Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm 

nhiệm Ủy ban trước khi họp Ban Chỉ đạo 

về công nghệ thông tin của UBDT 

14h00 
CVP 

Lò Quang Tú 

Họp Chi uỷ, Chị bộ KTTV, QTBV và Đội 

xe 

Các đ/c Chi uỷ, Chị bộ 

KTTV, QTBV và Đội xe 
Phòng họp 504 

15h00 
CVP 

Lò Quang Tú 
Sinh hoạt Chị bộ KTTV, QTBV và Đội xe 

Các đ/c Chị bộ KTTV, 

QTBV và Đội xe 
Phòng họp 504 

Thứ 4 

(29/9) 
14h00 

CVP 

Lò Quang Tú 

Dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối 

hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020 và ký 

CTPH giai đoạn 2021-2025 

Lãnh đạo, công chức 

được phân công nhiệm 

vụ, tập thể Phòng HCTK 

Hội trường tầng 3 

Thứ 5 

(30/9) 

9h00 
CVP 

Lò Quang Tú 

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ 

trưởng, CNUB về sắp xếp cấp phòng thuộc 

Văn phòng UB 

- Các đ/c Cấp uỷ, Lãnh 

đạo Văn phòng 

- Tập thể các phòng: 

QTBV, Đội xe, VTLT, 

KSTTHC 

Phòng họp 503 

Từ ngày 

30/9 đến 

ngày 01/10 

PCVP 

Phạm Bình Sơn 

Học Bồi dưỡng nghạch chuyên viên cao 

cấp  
 Học viện Hành chính 

Quốc gia 

 


