
     ỦY BAN DÂN TỘC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

              -----

Số 

TT
Nội dung công việc

Chuyên 

viên/lãnh đạo 

thực hiện

Lãnh đạo/Thủ 

trưởng vụ, đơn 

vị phụ trách

Thời gian 

hoàn thành
Sản phẩm Ghi chú

1

Báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban về Phương 

án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của 

UBDT 

Nông Hồng Thái
Phạm Thúc 

Thủy
Phương án

2

Chuẩn bị tài liệu để Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm 

việc với Bộ Nội vụ về dự thảo Nghị định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của UBDT 

Nông Hồng Thái
Phạm Thúc 

Thủy
Hồ sơ, tài liệu

3

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Thông 

tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp 

huyện. 

Nông Hồng Thái
Phạm Thúc 

Thủy
Hồ sơ, tài liệu

4

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Thông 

tư hướng dẫn VTVL hệ thống cơ quan công 

tác dân tộc. 

Nguyễn Thị Thu 

Hương

Phạm Thúc 

Thủy
Hồ sơ, tài liệu

5
Tiếp tục nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng 

dẫn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Ngô Châu 

Giang, Lưu Thị 

Thanh Mai

Lý Bình Huy Hồ sơ, tài liệu

6
Đốn đốc các vụ, đơn vị hoàn thành Phương án 

sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp phòng

Nông Hồng 

Thái, Lê Thị 

Thiềm, Nguyễn 

Anh Tuấn

Cầm Văn 

Thanh, Phạm 

Thúc Thủy

7

Nghiên cứu dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung các 

quy định về công tác tổ chức cán bộ của 

UBDT

Chuyên viên 

được giao nhiệm 

vụ

Lãnh đạo Vụ Dự thảo QĐ
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8

Tiếp tục tham mưu thực hiện kết luận của Ban 

cán sự đảng về kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp 

vụ

Lê Thị Thiềm, 

Nguyễn Anh 

Tuấn

Cầm Văn 

Thanh

9 Xây dựng báo cáo tuần, báo cáo tháng Ngô Châu Giang Lù Thị Lai Báo cáo

10
Tham mưu báo cáo, văn bản góp ý theo đề 

nghị của các bộ, ban, ngành

Chuyên viên 

theo nhiệm vụ 

được phân công

Lãnh đạo Vụ CV, BC

11

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng, nhiệm vụ và các công việc khác 

phát sinh

Chuyên viên có 

liên quan
Lãnh đạo Vụ

Nơi nhận:   VỤ TRƯỞNG

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (b/c);

- Văn phòng Ủy ban;

- Trung tâm Thông tin;

- LĐ, CV Vụ TCCB;

- Lưu Cầm Văn Thanh


