ỦY BAN DÂN TỘC
Lịch làm việc tuần 40 của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban
Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021
Thời gian
Thứ 2
(04/10)

Thứ 3
(05/10)

17h00

Chủ trì/ tham dự
PCVP
Bùi Quốc Thắng

8h00

PCVP
Vũ Trung Kiên

9h00

CVP
Lò Quang Tú

14h30

CVP
Lò Quang Tú

16h00

CVP
Lò Quang Tú

Nội dung

Thành phần tham dự

Dự họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban
Nghe Trung tâm Thông tin báo cáo kết quả
làm việc với Vụ KHTC về việc điều chỉnh
dự toán một số hạng mục thuộc nhiệm vụ
ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT
để thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị
quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của
Chính phủ và một số nhiệm vụ trọng tâm
trong tuần
Họp cấp uỷ, Lãnh đạo Văn phòng thảo
luận, thống nhất thông qua phương án sắp Các đ/c Cấp uỷ, Lãnh đạo
xếp, điều động, bổ nhiệm công chức, viên Văn phòng
chức và người lao động
- Các đ/c Lãnh đạo Văn
Họp Văn phòng lấy ý kiến phương án sắp phòng;
xếp, điều động, bổ nhiệm công chức, viên - Toàn thể công chức,
chức và người lao động
người lao động thuộc Văn
phòng UB
Họp cấp uỷ, Lãnh đạo Văn phòng thảo
luận, thống nhất thông qua phương án sắp Các đ/c Cấp uỷ, Lãnh đạo
xếp, điều động, bổ nhiệm công chức, viên Văn phòng
chức và người lao động

Địa điểm
Phòng họp 503

Phòng họp tầng 11

Phòng họp 503

Phòng họp 503

Phòng họp 503

Thời gian

Thứ 4
(06/10)

Chủ trì/ tham dự

8h30

CVP
Lò Quang Tú

8h30

CVP
Lò Quang Tú

14h30

PCVP
Bùi Quốc Thắng

8h00

CVP
Lò Quang Tú

Thứ 5
(07/10)

Thứ 6
(08/10)

Nội dung
Dự HN BCH Đảng bộ lần thứ 10 (Nhiệm
kỳ 2020 - 2025) trực tuyến:
(1) Đánh giá công tác xây dựng Đảng quý
III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021;
(2) Thông qua Kết luận về kiểm tra, giám
sát của Đảng ủy.
Dự HN BCH Đảng bộ lần thứ 10 (Nhiệm
kỳ 2020 - 2025) trực tuyến:
(1) Đánh giá công tác xây dựng Đảng quý
III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021;
(2) Thông qua Kết luận về kiểm tra, giám
sát của Đảng ủy.
Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và an
toàn, an ninh mạng của UBDT nghe báo
cáo: (1) Quy chế làm việc, chức năng
nhiệm vụ, phân công công tác, kế hoạch
hoạt động năm 2021-2022 của Ban Chỉ
đạo, Tổ giúp việc; (2) Các nội dung theo
Thông báo số 1269/TB- UBDT ngày
13/9/2021 về thông báo kết luận của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết
công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, triển
khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
2021

Thành phần tham dự

Địa điểm

Phòng họp 503

Phòng họp 503

Phòng họp 503

- Các đ/c Phó Chánh Văn Phòng họp 503
phòng;
- Công chức được phân
công nhiệm vụ của
VPUB.

