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THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ NỘI DUNG 
 

ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

Sáng  

Hoàng Thị Lề 
Hội ý Lãnh đạo Vụ Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến  

Ngô Quang Hải 

Làm việc nhóm về phối hợp hoàn thiện 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” của Ủy ban Dân tộc, trình Lãnh 

đạo Ủy ban 

Làm việc tại cơ quan 

 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng báo cáo điểm báo 9 tháng năm 2021; 

- Báo cáo tổng hợp số lượng nội dung tin, bài theo các lĩnh 

vực trên xuất bản trên ấn phẩm báo 45 tuần 39 gửi báo cáo 

LĐUB và vụ, đơn vị có liên quan  

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

dựng hồ sơ đấu thầu phát hành ấn phẩm báo 45 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án điều tra cơ bản (theo 

QĐ số 571/QĐ-UBDT ngày 07/9/2021); 

- Báo cáo xin ý kiến LĐUB về CTPH với VTV 

- Hoàn thiện Dự thảo lần 4 báo cáo tổng kết 03 năm thực 

hiện QĐ45 

Làm việc tại cơ quan 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề 

Chỉ đạo hoàn thiện  thiện kế hoạch triển khai 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 tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Ngô Quang Hải 

Làm việc nhóm về phối hợp hoàn thiện kế hoạch triển 

khai 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” năm 2022 của 

Ủy ban Dân tộc, trình Lãnh đạo Ủy ban 

Làm việc tại cơ quan 

 



Trần Tuấn Anh 

- Tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề cương báo 

cáo tổng kết 03 nă và tiêu chí đánh giá hiệu quả tuyên 

truyền của các ấn phẩm thực hiện QĐ45 gửi các địa 

phương 

- 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 

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

liên quan 

Làm việc tại cơ quan 

Thứ 3 

 

 

Sáng 

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đạo hoàn thiện nội dung định hướng tuyên truyền 

báo 45 quý IV; tổng kết 3 năn thực hiện QĐ 45 

Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Ngô Quang Hải 
Làm việc nhóm về phối hợp, rà soát, bổ sung các nội 

dung dự thảo CTPH giữa UBDT và VOV, VTV. 

Làm việc online tại nhà 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng báo cáo điểm báo 9 tháng năm 2021; 

- Tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề cương 

báo cáo tổng kết 03 năm và tiêu chí đánh giá hiệu quả 

tuyên truyền của các ấn phẩm thực hiện QĐ45 gửi các 

địa phương 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án đi điều 

tra cơ bản (theo QĐ số 571/QĐ-UBDT ngày 

07/9/2021) 

- 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 

Làm việc online tại nhà 

Chiều 

Hoàng Thị Lề 

Chỉ đọa hoàn thiện nộ dung Chương trình Phối hợp 

công tác  CTPH giữa UBDT và UBATGT Quốc gia 

giai đoạn 2015-2021 

Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Ngô Quang Hải 

Làm việc nhóm về tổng hợp các nội dung, xây dựng 

dự thảo báo cáo CTPH giữa UBDT và UBATGT Quốc 

gia giai đoạn 2015-2021 

Làm việc online tại nhà 



Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng Dự thảo đề án (lần 1) cấp ấn phẩm báo, tạp 

chí cho đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 

căn cứ theo Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi 

Chương trình MTQG  

- Tiếp tục tiếp thụ ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 

03 năm thực hiện QĐ45 lần 4 

- 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 
Chỉ đọa hoàn thiện nộ dung Chương trình Phối hợp 

công tác  CTPH giữa UBDT và Đài Truyền hình VN 

Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Ngô Quang Hải 
Làm việc nhóm về các nội dung kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 16/NQ-CP 

Làm việc online tại nhà 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng báo cáo điểm báo 9 tháng năm 2021; 

- Tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề cương 

báo cáo tổng kết 03 năm và tiêu chí đánh giá hiệu quả 

tuyên truyền của các ấn phẩm thực hiện QĐ45 gửi các 

địa phương 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án đi điều 

tra cơ bản (theo QĐ số 571/QĐ-UBDT ngày 

07/9/2021) 

- 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 45hoạch thực hiện Quy chế phát ngôn 

UBDT căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ Vụ Tuyên 

truyền 

 

Làm việc tại cơ quan 



Chiều 

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đọa hoàn thiện nộ dung Chương trình Phối hợp 

công tác  CTPH giữa UBDT và Đài Tiếng nói VN 

Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Ngô Quang Hải 
Làm việc nhóm về các nội dung kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 16/NQ-CP 

Làm việc online tại nhà 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng Dự thảo đề án (lần 1) cấp ấn phẩm báo, tạp 

chí cho đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 

căn cứ theo Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi 

Chương trình MTQG  

- Tiếp tục tiếp thụ ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 

03 năm thực hiện QĐ45 lần 4 

- 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 tại cơ quan 

Thứ 5 Sáng 

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch triển khai Chương trình 

MTQG. 

Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Ngô Quang Hải 
Tổng hợp báo cáo, nhiệm vụ tuần 41 và nội dung trọng 

tâm tuần 42 

Làm việc tại cơ quan 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng báo cáo điểm báo 9 tháng năm 2021; 

- Hoàn thiện báo cáo tổng hợp tình hình vùng 

DTTS&MN qua tổng hợp nội dung tin, bài trên báo 

chí tuần 40 gửi Vụ Tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Ủy 

ban 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án điều tra 

cơ bản (theo QĐ số 571/QĐ-UBDT ngày 07/9/2021); 

- Hoàn thiện Đề cương báo cáo tổng kết 03 năm và 

Làm việc online tại nhà 



tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền của 

các ấn phẩm báo 45 gửi các địa phương thụ hưởng 

trình LĐUB 

- 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 Chỉ đạo hoàn thiện nội dung chuẩn bị Tổng kết 9 tháng  

Ngô Quang Hải 

Tổng hợp các nội dung đánh giá kết quả thực hiện 

CTPH giữa UBDT và BTL Biên phòng giai đoạn 

2016-2021 

Làm việc tại cơ quan 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng Dự thảo đề án (lần 1) cấp ấn phẩm báo, tạp 

chí cho đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 

căn cứ theo Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi 

Chương trình MTQG  

- Tiếp tục tiếp thụ ý kiến vào Dự thảo báo cáo tổng kết 

03 năm thực hiện QĐ45 lần 4 

- 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 6 Sáng 

Hoàng Thị Lề Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg 
Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Ngô Quang Hải 

Làm việc nhóm tổng hợp, xây dựng lịch làm việc và 

Chương trình công tác tuần 42 của Vụ Tuyên truyền 

gửi VPUB, TTTT 

Làm việc tại cơ quan 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng báo cáo điểm báo 9 tháng năm 2021; 

- Xây dựng Thông cáo báo chí Hội nghị Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu 

Làm việc tại cơ quan 



 

 

 

năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021 

- Xây dựng Dự thảo đề án (lần 1) cấp ấn phẩm báo, tạp 

chí cho đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 

căn cứ theo Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi 

Chương trình MTQG  

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án điều tra 

cơ bản (theo QĐ số 571/QĐ-UBDT ngày 07/9/2021); 

- 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 Lãnh đạo Vụ 
Làm việc tại cơ quan, hội ý 

trực  tuyến 

Trần Tuấn Anh 

- Xây dựng Thông cáo báo chí Hội nghị Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu 

năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021 

- Hoàn thiện biểu báo cáo tổng hợp tuần 40 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 li 

- Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo báo cáo tổng 

kết 03 năm thực hiện QĐ45 lần 4 

- 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 tại cơ quan 

Ngô Quang Hải 
Tổng hợp các nội dung đánh giá kết quả thực hiện 

CTPH giữa UBDT và BTL Biên phòng giai đoạn 

2016-2021 

Làm việc tại cơ quan 


